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موقف الغاوون
بقامة  �شاعر  رحيل  مع  الثقافي  الإعالمي  التعامل 
محمود ال�شّيد كان ف�شيحة تاّمة الأرك��ان: �شحف 
دم�شق لم تكّلف نف�شها عناء الكتابة عن ذلك اإل بعد 

مرور �شهر، اأما �شحف بيروت فتجاهل تام!
وبخ�شو�ص »الغاوون«، فوجود مكتب تحريرها في 
الذين  الزمالء  تلّكوؤ  اإلى  اإ�شافة  المتحدة،  الوليات 
يكتبون فيها من دم�شق في اإخطارها بنباأ الرحيل، 

جعلها تتاأّخر في القيام بواجبها تجاه هذا ال�شاعر.
لكن لماذا يح�شل ذلك؟ وهل يكفي اأن يكون محمود 
المنابر  »ت�شايره«  حتى  ال�شوء  في  زاه���دًا  ال�شّيد 
الثقافية في زهده فال تن�شر ولو خبرًا �شغيرًا عن 

رحيله؟!
ال�شقطة  ه��ذه  ف��ي  ال��ل��وم  يقع  م��ن  ن�شاأل على  وه��ن��ا 
الأخالقية: هل روؤ�شاء المنابر فقط هم الم�شوؤولون 
واإن   - بالخبر  عرفوا  لأنهم  حقًا  م�شوؤولون  )وه��م 
م�شاألة  في  األ�شنا  �شيئًا(؟  ين�شروا  ولم   - متاأّخرين 
ال�شوؤال عن دور  اإلى  اأي�شًا  ُم�شاقين  منابر بيروت 
في  هم  وال��ذي��ن  دم�شق،  من  الثقافيين  المرا�شلين 
عابد  اأر���ش��ل  لو  حقًا  هل  واأدب���اء؟  �شعراء  معظمهم 
ال�شاعر  ع��ن  م��ق��اًل  »ال��ح��ي��اة«،  مرا�شل  اإ�شماعيل، 
الراحل فاإن عبده وازن �شُيمانع في ن�شره؟ هل حقًا 
»الأخبار«، خبر  مرا�شل  اأر�شل خليل �شويلح،  لو 
رحيل محمود ال�شّيد فاإن بيار اأبي �شعب �شيرف�ص 
اأر�شل را�شد عي�شى �شيئًا عن  لو  الن�شر؟ هل حقًا 
ين�شر؟  ل��ن  بي�شون  عّبا�ص  ف��اإن  الأليمة  المنا�شبة 
ُتر�شل  التي  المواد  تلك  لي�شت  وبالطبع  بالطبع ل. 
من دم�شق )عن كتب واأم�شيات ومدائح( اأكثر اأهمية 

من خبر رحيل محمود ال�شّيد.
حين رحل ال�شاعر اللبناني الجميل ب�شام حّجار، لم 
يبَق �شاعر اأو ناقد �شوري لم ي�شارك بكّل جوارحه 

في رثاء الراحل. هل محمود ال�شّيد اأقّل �شاأنًا؟
الإح�شا�ص  ه��ذا  ك��ل  �شوريا  �شعراء  ل��دى  ك��ان  اإذا 
احترام  الآخ��ري��ن  من  يطلبوا  األ  فعليهم  بالنق�ص، 

تجاربهم... فكيف بالحري احترام رحيلهم.
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اأّم��ّي��ة. وحين  اأنها  ُعقدَة خجل  اليوم  اإل��ى  اأّم��ي  عا�شت 
وككّل  لديها.  العقدة  ه��ذه  كبرْت  ال�شعر  اأك��ت��ُب  ب���داأُت 
عقدتها  من  ن�شخر  واإخوتي،  اأن��ا  كّنا،  العاّقين  الأولد 
هذه. كّنا نمزح بها ونت�شّلى اأحيانًا. وكاأنما ثمة بالفعل وجود لالآلم 
التي  زينب  مع  بالما�شينجر  اأتحّدث  واأن��ا  ذلك  تذّكرُت  الم�شحكة. 
كانت في الكويت اآنذاك )العام 2008(. كنُت م�شتاقًا اإليها واإلى اأّمي 
في الوقت نف�شه. ولكي اأمزج هذين ال�شعوَرين معًا رحُت اأحّدثها عن 
اأّمية اأّمي، وُعقدتها الم�شحكة. قلُت لها اإن األم الأّميين ُي�شبههم، لأنه 
ل ي�شتطيع اأن يقراأ اأو اأن يكتب، ل ي�شتطيع التعبير عن نف�شه. قلُت 
لها اإن األم الأّميين ل نح�شبه األمًا لأننا ل نفهمه، اأو بالأحرى ل نقراأه، 

واإذا حاولنا ذلك ن�شخر منه.
ح�شنًا.   . اإل��يَّ انتقلت  اأّم��ي  اأّمية  ُعقدة  اأن  من كالمي  تفهمون  الآن 
توؤّرقني. ح�شنًا. و�شت�شاألون: لكن ما عالقة  اأنها �شارت  تفهمون 

ذلك بق�شيدة النثر؟
***

اأكثر من عاَمين على الت�شّرد والجوع  اأي بعد   ،2001 �شتاء العام 
البي�شاء  الرملة  و�شاحل  الكول  وتحت ج�شر  بيروت  �شوارع  في 
اإل��ّي  يلتفت  من  اأج��د  اأن  من  الكامل  الياأ�ص  بعد  خلدة،  ومرتفعات 
الأدب��ي��ة  م�شيرتي  ف��اأب��داأ  اللبنانية  ال�شحف  ف��ي  م��ق��اًل  ل��ي  وين�شر 

ل لقمة عي�شي، قّررُت النتحار. واأح�شّ
�شوء المغرب لم ُيغادر اأروقة الور�شة المهجورة التي اأ�شكنها خل�شًة 
مو�شى  لنهايتي:  �شيء  كل  فيها  جّهزُت  حيث  خلدة  مرتفعات  في 
الأخيرة  اأفكاري  عليها  لأكتب  اأوراق  ورزم��ة  �شقاًل  اأكثر  و�شفرة 

التي ل اأعرف عنها �شيئًا بعد.
كنُت �شباح ذلك اليوم قد اأجريُت ات�شاًل اأخيرًا باأّمي المقيمة في 
ال�شّدادي )�شمال �شوريا( - والتي لم ت�شمع �شوتي منذ اأ�شهر - 
لأُلقي في �شدرها كل اأحقادي عليها وعلى اأبي وعلى الله والعالم 
نطقت،  اللحظة  تلك  ف��ي  اأُّميتها  لكّن  م��غ��ادرت��ه.  رُت  ق���رَّ كنُت  ال��ذي 
بالدمع  مختلطًا  ال�شعر  تقول  اأن  ا�شتطاعت  ت��ق��راأ،  اأن  ا�شتطاعت 
والقهر ومهانة الب�شاطة التي ُجبلنا عليها: »يا ماهر، كل ما ندهت 
لحدا بغلط، بناديه با�شمك. ان�شالله يا يّمي ما تكون�ص َع بتغلط مثلي 
وَع بتنده ل�شي وحدي َيّمي«. )المعنى: يا ماهر، كلما ناديُت اأحدًا 
اأخطاأَت مثلي فناديَت  األ تكون قد  اأرجو  اأخطاأُت فناديُته با�شمك، 

الأخريات: اأّمي(.
لم يعد ثمة اأي حقد اأرميه في �شدرها، لكّن ال�شكينة لم تلم�ص قلبي 
اأي�شًا. حالة من انعدام الوزن وانعدام ال�شعور وانعدام الألم اأي�شًا. 

حالة من انعدام المعنى في كل �شيء. نحيٌب بعيد ياأتي من �شّماعة 
ال�شّماعة  اأُقفل  ق��رار.  بال  اأّم  نحيب  بكلمة.  اأنطق  ل  واأن��ا  التلفون، 
واأنطلق م�شيًا على قدميَّ من ج�شر الكول اإلى مرتفعات خلدة حيث 

الور�شة وال�شفرة والأوراق.
�شوء المغرب لم يفارق اأروقة الور�شة اإذًا حينما و�شلت. جل�شُت 
على لوح خ�شبي عاٍر اّتخذُته �شريرًا لأ�شهر، ل �شعور بالبرد رغم 
اأن البرد �شديد، ل �شعور بالوح�شة رغم اأن المكان موح�ص. �َشْرطة 
ب��داأ ي�شيل ببطء.  ال��دم  اليمنى بمو�شى عتيقة،  خفيفة على ذراع��ي 
جرح عادي �شيتوّقف بعد قليل اإن لم اأو�ّشعه بنف�شي. اأتركه يلتئم 
ْرطة الأولى، وال�شيناريو  فيتوّقف النزف. �َشْرطة اأخرى اأ�شفل ال�شَّ
نف�شه. �َشرطة ثالثة ورابعة وال�شيناريو نف�شه. رميُت المو�شى جانبًا، 
وا�شتعملُت ال�شفرة. الجرح عميق هذه المّرة والدم لن يتوّقف اإذا لم 

اأوقفه بنف�شي... اأتركه، واأبداأ الكتابة:
نخ�شر  ل��ن  اأن��ن��ا  لعلمنا  ال��ودي��ان  ف��ي  ال�شراخ  نحّب  نحن  »فاطمة. 
اأ�شواتنا. الوديان �شّماء ُتعيدها اإلينا: ال�شدى. لكنني اليوم اأريد 

اأن اأخ�شر �شوتي. خذيه يا فاطمة...«.
كنُت �شباح ذلك اليوم التقيُت - للوداع اأي�شًا - بالفتاة التي اأحببُتها 
)فاطمة. ح(، في كلية الآداب - الأوني�شكو، ول�شوء حّظي اأُ�شيبت 
اإل حين تن�شى  العادة ل ت�شربها  يومها بنوبة ع�شبية ح��اّدة، في 
اأخذ الدواء، وقد ن�شيت الدواء ذلك اليوم في المنزل. راحت ترتجف 
اأرتجف معها مغمورًا بكل هذا ال�شقيع الذي مالأ  وترتجف، واأنا 

حياتي:
الياب�شة  ال�شجر  اأوراق  اأن  اأح�ّص  واأن��ا  فاطمة.  يا  بو�شعي  »وم��اذا 

د قدومي كي تت�شاقط اأمامي«. تتر�شّ
ك��ان��ت ف��اط��م��ة. ح م���اأخ���وذة ب��ك��ل الأح�����الم ال��ك��ب��ي��رة وال�����ش��ع��ارات 
الكبيرة، وكانت متطّرفة في انتمائها اإلى »الحزب ال�شوري القومي 
الجتماعي«. لم تنتبه اإلى حّبي لها. ورّبما انتبهت ولم تجده جديرًا 
بالهتمام، ورّبما كانت تعنيها �شورّيتي اأكثر مّني. وكم اآلمني في 
ذلك اللقاء الوداعّي اأنها لم ت�شعر من نبرة �شوتي باأنني على و�شك 

اأن اأتحّول خبرًا حزينًا �شت�شمع به في اليوم التالي:
»حزن يا فاطمة. حزن يمالأني. اأين اأذهب بحّبي الآن وبف�شيحتي. 

كم اأ�شتحي اأن اأموت جائعًا يا فاطمة«.
هل للجوع الحقيقي )ولأيام متوا�شلة( معادل من الكالم حقًا؟ هل 
لل�شقاء والظلم والنوم في ال�شوارع فر�شة لتبرز كاملة في مقّطعات 
واأبيات؟ لم اأ�شاأل فاطمة عن ذلك، فهي لم تكن تعرف �شيئًا عن الحالة 
المزرية التي اأعي�شها، لكنني �شاألُتها عن ذلك ب�شكل غير مبا�شر من 

خالل نقا�شنا الدائم عن ق�شيدة النثر. كنُت مهجو�شًا بمعنى ق�شيدة 
النثر، بفكرتها، ب�شرعّيتها، بالهجوم عليها، وفي الوقت نف�شه كان 
لدّي م�شاعر خا�شة تجاهها، كتلك الم�شاعر التي كانت لدّي تجاه 

فاطمة. ح ولم اأجروؤ على البوح بها:
»فاطمة. اإن المطر - منيَّ ال�شماء ال�شّفاف - ل يظهر على حقيقته 
اإل على الزجاج. حين ي�شبح لقطرة المطر ذيل كالنطفة.  كنطاف 
انتبهُت اإلى ذلك يا فاطمة. حزين ولم يُفتني ذلك. رّبما لأن الجن�ص 

حزن. ول بّد اأن الله كان حزينًا جدًا حّتى ينام مع مريم«.
كان غريبًا جدًا اأن اأبلغ كل هذا الحنان اأمام كل هذا الدم الذي �شال 

من �شرياني اإلى الآن:
»وجهِك الغالي يوؤلمني كما لو اأنه جرح«.

كان غريبًا جدًا اأن ل تفارق راأ�شي في تلك اللحظات الأخيرة فكرة 
اأنني اأحببُت اأّمي ل�شنوات:

»... واأنِت واأّمي اأُختان«.
كنُت  لكني  اأ�شمعها.  لم  عادة  المنتحرون  ي�شمُعها  التي  الأ�شوات 
بالمار�ص  اأ�شبه  �شاخبة  واح���دة  عاطفيَتين:  حالَتين  بين  قًا  ممزَّ

الع�شكري، واأخرى هانئة اأ�شبه بال�شت�شالم للغرق:
»فاطمة يا فاطمة. مهيبٌة يا فاطمة. ووجه اأّمي بحجم ذاكرتي. اأين 

اأذهب بوجهك الآن يا فاطمة«.
... واأّمية اأّمي حّتى في تلك اللحظات الأخيرة:

تعاملي  باأثداء ر�شيقة.  اأحزاني  ت�شارعين  واأن��ِت  اأخيرة.  »لحظات 
اهجريها.  اأّم���ي.  بقامة  الموحية  قامتك  اتركي  اأرج���وِك.  بعيَنيِك. 

تعاملي بعيَنيِك ككّل الأّميين«.
وحديث الأّمية ي�شتجّر حديث الوحي:

»الآن الآن اأرى الوحي كنبّي. وحي له رمو�ص اأّمي الق�شيرة. وخيبة 
والدي بي. وحزنِك الطويل والغا�شم. زّمليني بيَديِك يا فاطمة. اأكثر 

يا فاطمة. الوحي بارد وموح�ص كوجه في الذاكرة«.
... والثرثرة اأي�شًا:

»يدي التي تنزف تكتب. لكن الوحي ثرثار. ل اأ�شتطيع ت�شجيل كل 
ما يقول. وداعًا يا فاطمة. وداعًا اأيتها العزيزة. لأنك اأعلى من ركبة. 

واأجمل من ُعمر. واأقّل من اأّم. �شكرًا لأنك اأقّل من اأّم«.
ما كان ي�شغلني في ق�شيدة النثر هو تحديدًا فكرة ال�شترخاء، فكرة 
اأن نكتب ال�شعر با�شترخاء، حتى حين نريد اأن نكون غا�شبين. ما 
بال  الكتابة  كيفية  عن  ال�شوؤال  هو  النثر  ق�شيدة  في  ي�شغلني  كان 

اأُذَنين:
)التتّمة �ص 21(

يكتبها
ماهر �شرف الدين

اأّيها ال�شعر اأّيها النثر

الأمر في الغد وفي الأم�ص هو يو�شف الخال، هو ذلك 
ال�شاعر واللغوي وال�شحافي وذلك اللبناني الذي طالما 
الأع���ّم من  الأع���ّم  المناأى وف��ي  للقارىء هنا وف��ي  ف�ّشر 
اأن ُتطرح واأن  اأن ال�شعر ق�شية من الأه��م والأب��رز ينبغي  البلدان 
ُتو�شع على الطاولة. واأن ينظر الناظرون وال�شامعون ال�شوت اإلى 
النبوءة،  ي�شّدقون  والذين ل  ال�شّك  يذهب ذوو  واأن  كونها كذلك، 
اأنواع  القري�ص ومن  بالمعتاد من  ال��دفء  البيت حيث  اإلى  رجوعًا 
ال��ك��ت��اب��ة ال��م��ت��رّددة ع��ل��ى وت���ر واح���د وع��ل��ى اإي��ق��اع ل يختلف عن 

الماألوف.
ال�شعر  جلب  ال���ذي  ه��و  ن��ت��ح��ّدث،  واإذ  نتكّلم  اإذ  ال��خ��ال  وي��و���ش��ف 
الخ�شب، وفي  »�شعر«، في وقت  اإل��ى مجلة  والأب��ح��اث  والق�شائد 
اأوان الزرع، مجترئًا على المغامرة وعلى ركوب الخطر والو�شائل 
الكاتب  اأن يحرز  الجديد، وعلى  الن�ص  العّدة، طلبًا لأن يعثر على 
واأن  اآخ��ر  �شبقًا  وال�شرورية،  الطّيبة  المهمة  عبر  معًا،  وال�شاعر 
يح�شل كالهما على ح�شاد من الحروف وال�شطور، هو المن�شود 
وهو الغاية. وهكذا يتوالد من الأ�شطورة، من هذه الرحلة اإلى البعيد، 
اإلى اأكثر من الموروث، نجوم وكواكب غير التي نعرف ما هي وما 
عليها من العالمات ومن التفا�شيل ومن التكاوين ومن المواد. اإنها 
نجوم في ال�شعر وفي النثر، ورّبما اأي�شًا يتغّير ما عندنا من الأوراق 
النه�شة  من  يكون  ما  والمرا�ص  العمل  في  ويكون  الأق���الم،  وم��ن 
التراث. ول جمود هناك  اإلى  اإلى ما قبل  الم�شتهاة والتي ت�شاف 
ول �شحالة ول ماأنو�ص من الكالم الذي ا�شتوفى ال�شروط المنقولة 
اأن تطلع ال�شم�ص واأن  اأذ ندرك العقدة،  وغير المنقولة، ونرتجي، 
نغادر القديم وقدمه ونعبر الج�شر اإلى ال�شّفة التالية، �شّفة الحياة 
القعود عندئذ واأن نحلم  لنا  النوافذ والم�شاحات، ويطيب  المطلقة 
واأن نرتّد اإلى اأ�شول من البهجة ومن الفتتان واأن نبتدع الم�شرح، 
م�شرح النقاوة والم�شتمّر في م�شاهده حتى قيام ال�شاعة، حتى اآخر 

الليالي اآخر ال�شهاد.
ال��ذي  والحجر  ال�شدى  وه��و  الآن،  كلماتنا  ه��و  ال��خ��ال  ويو�شف 
القلب  وفي  اليد  وفي  المهجة  في  ال��ذي  والطائر  البحيرة،  يخربط 
وكذلك هو الذي بين الع�شرة على ال�شجرة التي ت�شبق تلك الأجنحة 

اإلى الف�شاء.
وهو في يقظتنا الآن، وفي ذاك العدد الأول من مجلة »�شعر« وكان 
�شدوره عام 1957، واأعيَد ن�شره تذكارًا له ولل�شعراء رفاقه، وفي 
نطاق »بيروت عا�شمة عالمية للكتاب 2009«، ونا�شره هو ال�شديق 
بيروت،  ف��ي  نل�شن«  »دار  على  الم�شرف  بختي  �شليمان  الأدي���ب 

اأُقيمت حفلة  اأن  ال�شاأن  هذا  من  وك��ان  الثقافة.  وزارة  مع  متعاونًا 
الأميركية  الجامعة  خّريجي  »منتدى  في  بختي  اإليهما  دعا  ون��دوة 
في بيروت«، وكان اأن تكّلم هو مرّحبًا ومقّدمًا وكان اأن تكّلم اأي�شًا 
ال�شعراء: فوؤاد رفقة والقلب يحكي ونذير العظمة ذاك المعّتق ومن 
الأوائل واأدوني�ص ونظرته الثاقبة واأن�شي الحاج والت�شاوؤل الغارق 
الرّي�ص وال�شتناد  اأبي �شقرا وريا�ص  الخاّلب و�شوقي  في ردائه 
المتلّهفة واإتيل عدنان وزوجة  الخال  بيرقدار  اإلى قبل وبعد ومها 
الغائب اأ�شعد رزوق. وكّلها األوان تت�شل بالحتفاء، وبال�شداقات 
التي ازدهرت بين الداخل، داخل مجلة »�شعر«، والخارج، خارج 
المجلة، على م�شافة ق�شيرة، اإلى ما هنالك من محتويات عن العالقة 
ال�شائقة  المغامرة  تلك  بها  وكانت  ال�شعري  البيت  ك��ان  بها  التي 
والقوية والالمعة من ال�شعراء اأنف�شهم، اأي بع�ص هوؤلء من الأركان، 
اإذ اأقدموا والواحد م�شتقّل وعلى حدة، على البتكار وعلى الكتابة 
الجديد  كان  بها  التي  الق�شيدة  وعلى  الكتابات،  عن  تختلف  التي 
الذين  اأي�شًا من  المجلة ويو�شف هو  اأج��واء  في  ول��د و�شّب  ال��ذي 
اأقبلوا على الإنتاج وعلى اأن يحّركوا الجامد ويطلقوا من العرين، 
من الدائرة التي كنا معًا فيها، �شيحة من اأجل ال�شعر الذي ينب�ص 
خال�شة  اإل��ى  المندفعة  الق�شيدة  ن��رد  بالنرد،  ويلعب  بالحكايات 
بين  تفوز  اأن  وف��ي  اإيوانها،  في  ملكة  ت�شير  اأن  اإل��ى  الخال�شات، 
الأخريات، باأنها تق�شد اأن تكون طامحة وفي طموح اإلى الختالف، 
واإلى الرع�شات التي لي�شت كذلك ولي�شت ذات ابتداع، ما لم تكن 
حاملة جّرة الطيب وال�شهام التي ُترمى اإلى الأمام، اإلى بحر الإلهام، 
وبحر الأ�شفار اإلى الجزر الهائمة في مدارها وما عادت بعيدة لكنها 
تحتاج اإلى ثقافة ومرا�ص واإلى اإيحاءات تطّل من هنا لتتفّرج على 
هناك، على عطاءات الآخرين، وهوؤلء لي�شوا ح�شرًا في مكان واإنما 
هي الطموحات تلتقي ويزول الجفاء وتكون ال�شناعة ال�شعرية على 

قدر اأهل ال�شناعيين في ال�شعر وفي النثر.
***

المجّلة  نن�شر  اأن  اإل��ى  دع��وة  ذو  ن�شاط،  ذو  ح��رك��ة،  ذو  ويو�شف 
و�شط نفر من ال�شعراء واأن تذهب العدوى التي في ثنايا ال�شطور 
اإلى البعيد، اإلى الأو�شاط القريبة واإلى ال�شفوف التي ت�شتغل جّيدًا 
وعندها الأمل ال�شاطع اأن تحاور واأن تخلق من الحروف قم�شانًا 
ودروعًا وثيابًا فريدة. وكذلك اأن نغرق في النجاح وفي الثبات على 
اإل��ى ح��ال، واأن  المرء من حال  ينقل  ال��ذي  العزف  الرحالت، على 
نترجم اأي�شًا واأن نقّدم من التجارب في الأق�شى وفي الأدنى، نماذَج 
و�شورًا ومعانَي. واأن ن�شابق ما عند غيرنا واأن نقارن واأن نكون في 

ال�شمر الدائم، وفي الم�شامرات التي ُتحيي الرماد وتطلع من خميرة 
الثقافة، من بخور المعرفة، اإلى حيث يجوز التاأّثر والتاأثير.

وكذلك اأن نحزم حزمة التعبير واأن نقوم بالغزل والمغازلة والعمل 
والتبيان، ول نهرب من قدر الق�شيدة، من قدر ال�شالح والمتانة في 
الن�شج ونروح �شعودًا اإلى الكلمة التي في البدء والتي في المنتهى، 
واأن نك�شف عن �شدورنا عن اأ�شاليبنا، ول اأقول الأ�شلوب الواحد، 
اإذ نحن ب�شعة من ال�شعراء، ولنا وكل واحد مرتاح في ن�شيجه في 
كوخه في �شرحه، اأن نجتمع واأن ي�شّمنا مهرجان الخلق وال�شفات 
هذه  النار،  يمتلك  وم��ن  المتوّقدة،  النار  هي  والتي  تتبّدد  ل  التي 
وفي  طاقتها،  في  المطهر،  في  نكون  اأن  وفي  العجب  في  الطريقة 
اإلى  اإلى الأف��ق،  اإنما يفوز باهرًا ومتطّلعًا  اندلعها، من يكن هكذا 
اأو�شع من الوجود، اإلى الحقيقة الماثلة في وجوهنا، واإلى النظرة 
التي تلي، اأي اأن نرتفع قدمًا اإلى القباب، واإلى اأن نقيم ال�شالة على 

الغائب والحا�شر.
***

الموؤ�ّش�ص والمحّرك والحا�شن،  ويو�شف، كما �شابقًا وغالبًا، هو 
اإلى كونه في ال�شعر �شاعرًا، وفي النثر بارعًا اأي براعة، واأي انقالب 
كان على ذاته، من الف�شحى اإلى اأرحب منها، اإلى �شعة اللغة الدارجة، 
اإلى ليالينا المالح والعفوية، واإلى اأن يكون في الأمر، في الرواية 
الأ�شيلة، ما يدور وما ينجح وما يكون من الأ�شل من الجذور وهو 

ما يحمل فتونًا وما يعك�ص التطّور من قديم اإلى حديث.
ويو�شف �شارك و�شاهم في مجمل هذا، وكانت له النبرة ال�شحيحة 
يغّذي  ما  ُين�شىء  اأن  وفي  الكتابة  في  مرا�شه  له  وك��ان  وال�شليمة، 
الثقافة وما يقيم الثمر والغالل من �شبه العدم، اأو من القليل الذي له 
دوره وله اأن يبدو في الطريق حيث نحن، تلك اللوحة حيث ال�شورة 
والإعالن، وحيث التطّلب اأن يكون في ذلك منفعة وح�شاد وقطاف 
الخيال  واأن����واع  ال��م��ب��ادرة  وم��ن ح�شن  ابتكار  م��ن  هنالك  م��ا  لكل 

وال�شراع مع الزمان ومع اأطراف الطواحين.
الم�شيحي، ل  والن�شدان  الإيماني  الحق  اأي�شًا، وهو ذو  ويو�شف 
اأن يخدمها واأن يكون فيها في  الأرز وعليه  يفارقه كونه في بالد 
مو�شع الحرا�شة وفي اأن يغذي القارىء باأف�شل الغذاء وبال�شورة 
خادم  يكون  اأن  وم��ن  بالغة  وم��ن  بيان  من  تمنحه  ما  تمنحه  التي 
اأن  واإل��ى  مّت�شع  مقام  اإل��ى  يهتدي  واأن  اللبننة  يراعي  واأن  القوم، 
ير�شل الجملة العميقة واللطيفة، اإلى غيره، اإلى من ي�شمع وله اأذنان 
�شامعتان، واإلى من يرى وله عينان ناظرتان، والقلب في الخفق في 
)التتّمة �ص 4(
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من اأعمال 
جيلبيرت
غار�شن.

اأن�������ِت ال��ق�����ش��ي��دة ال��ت��ي 
���ش��اأك��ت��ب��ه��ا ب��ُل��غ��ت��ي ول��ن 

تفهميها اإلى الأبد
اأنِت كل �شيء لحظات العدم

لكنِك كل �شيء اأي�شًا لحظات الألق
اأريد العبور  اأنت ممّرات الغيب التي 

فيها
والَقَدر الذي اأملك الف�شول لمعرفته

اأ�شنع بها كل  اأنِت اليد اليمنى التي 
الأ�شياء الجميلة

اأنِت فكرة لن تموت
م وجداٌر اإذا لم اأ�شتند اإليه تهدَّ

***
ل اأق����ول »اأح���ّب���ِك« ت��م��ام��ًا ك��الأط��ف��ال 
»�شباح  لوالديهم  يقولون  ل  ال��ذي��ن 

الخير« خجاًل
***

ال�شعراء الذين يموتون باكرًا
في الظالل

ينب�ص القّراُء حياتهم بخفية رقيقة
ويقروؤون ق�شائدهم 
تحت �شعاع ال�شم�ص

***
فلتكن روايتِك عّني

روؤوفة بي
***

بّدي اّياِك هون
ي اطيْر  بدِّ

واأنِت اآخر َمن اأراه.
***

كان الهوى بجانبي
وورُق الخريف

ت�شاقط في الربيِع
تحت قدَميِك

***
اأنِت اأقرب اإلّي في لحظات

من اأّمي واأبي
***

اأّمي الورقة
واأبي القلم

***
ال�شعادة َدَن�ص

وتبقى  عليها  تح�شل  اأن  يمكن  ل 
عفيفًا
***

في غيابِك
ة حب تعّر�شُت لق�شّ

***
ل اأريد خدماتك العاطفية

اأريد اأن نكون
و�شط عا�شفة من الوله

***
اإذا كنَت تحّبني ف�شتقّدم لي الأف�شل

ف�شتقّدم  ��ك��ي  ت��م��لُّ ت��ح��ب  ك��ن��َت  واإذا 
لنف�شَك الأف�شل

اأف�شل ما تقّدمه لنف�شَك خنقي
واأف�شل ما تقّدمه لي اأن ترحل

***
رون المو�شيقى اإنهم يك�شِّ

كي يجدوا اللحن 
***

 ل بدَّ من ماأ�شاة في حياتي

ولقد اختارِك الله لتكونيها
واأنِت بكامل �شعادتِك 

***
�شاأرحل عنِك

لكن رعبي من ندمي
يمنعني

***
اأنِت اأروع امراأة �شادفُتها

لكنني اأحلم بالأروع 
***

كيف اأعي�ص مثل موديلياني
ولم اأمت بعُد.

***
هكذا اأنِت معي

ن�شفِك عفوي ومنطلق
ون�شفِك يكبحه وي�شيطر عليه.

***
كنِت اأنِت

بكل خدو�شِك
وجروحِك

تلمعين بهّية معافاة
في زاوية مظلمة من خيالي

***
كم هو جميل

الوقوف في الَعَتَمة
وتخّيلِك

***
الزواج ح�شن كريم

ُتدا�ص فيه كرامتك
كل لحظة.

***

اأ�شاب مّني الوحي راأ�شًا
اأ�شاب مّني القلب

***
واأذكر كّلما تقابلنا... تهزمني.

ودائمًا اأن�شى رغبة دفينة
اأن اأ�شّفق لْك...

***
اإنها ق�شيدة عنِك

ول�شّدة كرمِك
اأ�شحت لكل الن�شاء

***
واإذ ت�شاألني:

ما اأعظم حّب عرفته
كنت �شاأقول:

ذلك ما اأعي�ص معه 
كل يوم على م�ش�ص

***
د ماآثرِك في الحب اأعدِّ

د م�شاوئِك وعند الفراق اأعدِّ
 �شيء عادي وغبّي ومريح

 لكن الممّيز والذكي والموؤلم 
د م�شاوئِك اأثناء الحب اأن اأعدِّ

وماآثرِك عند الفراق.
***

ل يمكن اأن ي�شطدم حمار
بنجمة في

حادث �شير فريد
***

كنِت جميلة جدًا فخفُت
ثم وجدُت فيِك خطاأً

فتقّدمُت عار�شًا الحّب.

لقمان ديركي

)تتّمة المن�شور �ص 3(
م�������ش���راه، ف���ي ان�������ش���راح���ه وف����ي اأن 
يزداد من الفرح واأن يعلو عن �شطح 
اإل��ى  ي�شل  ي��ك��اد  ع��ل��ّوًا  الح�شي�ص، 

الثلج وبقايا العجائب.
***

وي��و���ش��ف اأي�����ش��ًا ج�����ش��د، اإل����ى كونه 
روح�����ًا ون��ف��ح��ات م���ن ح���ب ال��ح��ي��اة، 
النخبة  وذوق��ه حيث  العي�ص  فن  اإل��ى 
والن���ت���ب���اه. ول ب����ّد م���ن الن���ج���راف 
عام  غيابه  منذ  اأن��ه  اإل��ى  اللتفات  من 
1987، هو يكاد ي�شقط في الالمبالة 
الك�شروانية غزير. واأن�شّم  بلدته  في 
والأديبة  الفنانة  ال�شّيدة  زوجته  اإل��ى 
ليو�شف  ليكون  الخال،  بيرقدار  مها 
ما يليق به من الثرى، في بلدته التي 
الطويلة  الأي���ام  منذ  م�شكنًا  اّتخذها 
م�شعاها  في  اإليها  واأن�شم  ال�شابقة. 
ليكون له �شريح، اإذ هو، كما قلُت عنه 

من قبل، اأنيق حتى في رماده.
واأذك������ر، ف���ي غ��ي��اب��ه، اأن���ن���ي ف���ي تلك 
المطران  وحيث  ال�شالة  من  ال�شاعة 
جورج خ�شر األقى عنه المرثاة، وكان 
يو�شف هو اأو�شى اأن يكون المطران 
المكان  على  وقفت  وراث��ي��ًا،  م�شليًا 
واإذا  فيه،  ال�شاعر  يو�شف  ليتوارى 
هو في مدخل الكني�شة، اإلى الي�شار، 
في جّل من التراب ما تي�شر لالإنزال، 
ال�شاعر  �شديقه  رف��ق��ة،  ف���وؤاد  وك���ان 

الأقرب، يهيل عليه كم�شات.
مها  ال�����ش��ّي��دة  نطقت  اأن  اإل���ى  وه��ك��ذا 
مكان  ف��ي  لي�ص  ي��و���ش��ف  اإن  وق��ال��ت 
اأنيق، اإل اأنه في حياته كان اأنيقًا وفي 

مماته هو كذلك حتى في الرماد.

ميخائيل نعيمة، 
)اأر�شيف »الغاوون«، 
ر�شم: عبد الله اأحمد(.

العام  في  النيويوركية  القلمية«  »الرابطة  تاأ�ّش�شت  هل 
1920 كما يوؤكد الأديب الكبير ميخائيل نعيمة؟ اأم اأن 
1916 وفقًا لما كان لي �شرف  تاأ�شي�شها تّم في العام 
تاأكيده اأكثر من مّرة بدءًا من الدرا�شة التي ن�شرُتها في مجلة »المنبر« 
جريدة  ملحق  في  بدرا�شة  وم���رورًا   ،1968 العام  في  الباري�شية 
بالف�شل  وانتهاًء   ،)2007 الأول  كانون   5( البيروتية  »الم�شتقبل« 

الذي خ�ش�شته لها في كتابي »لكم جبرانكم ولي جبراني«؟
وهل غاب اأمين الريحاني عن »الرابطة«؟ واإذا تّم الغياب فهل يعود 
وبالمنا�شبة  نعيمة؟  يوؤّكد  كما  جبران  مع  العميق  خالفه  اإل��ى  ذلك 
1916، فهل كان نعيمة  العام  تاأ�ش�شت في  اإذا كانت »الرابطة« قد 
من الموؤ�ّش�شين اأو من المنت�شبين اإليها ُبعيد التاأ�شي�ص؟ واإذا كان 

الجواب بالنفي فما هو �شبب ذلك؟ 
في درا�شته المتمحورة على »الرابطة القلمية« والمن�شورة على طول 
ال�شادرة في  »الغاوون«  من جريدة   25 العدد  في  ثالث �شفحات 
غّرة اآذار 2010، اأجاب الباحث عون جابر عن الأ�شئلة الأ�شا�شية 
الآنفة ومتفّرعاتها، ولم ين�َص اأن يكّرمني في جزء من درا�شته، �شواء 
اأو في  في موافقته هنا على ناحية وردت في درا�شة »الم�شتقبل« 

مخالفته لي بنواٍح اأخرى وردت اأي�شًا في الدرا�شة نف�شها.
اأن رابطة  الباحث »باأني محّق في اعتباري  اأن يعترف  قلياًل  لي�ص 
1920 هي تتمة لرابطة 1916«. ذلك اأن جميع موؤّرخي الرابطة بدءًا 
بقيدومهم ميخائيل نعيمة، قد اأجمعوا على اأنها راأت النور في العام 
على  وافقني  الجبرانيين  الباحثين  اأحد  فاإن  وبالمنا�شبة،   .1920
ولدة »الرابطة« في العام 1916، ولكنه ن�شر في اليوم التالي بحثًا 

عنها يفيد اأنها تاأ�ش�شت في العام 1920!
عن  عري�شة  طويلة  بمرافعة  الع��ت��راف  األحَق  جابر  الباحث  ولكن 
نعيمة اأّكد فيها اأن اإ�شقاطه لع�شوية الريحاني في »الرابطة« فعل غير 
مق�شود بدليل اعترافه بف�شله »على الحركة الأدبية المهجرية في 
بدء ن�شاأتها«. وفي حين اعترف بعدم انت�شاب نعيمة اإلى »الرابطة«، 
عزا ذلك باأنه »كان موظفًا في القن�شلية الرو�شية بمدينة �شياتل«، 
اإ�شافة اإلى اعتقاده اأن دعم مجلة »الفنون«، اأهم من اأي �شيء اآخر، 

ب�شبب عالقة ال�شداقة التي ربطته بن�شيب عري�شة. 
ولكن، اإذا كان نعيمة على علم تام باأهل »رابطة 1916« وف�شلها، 
فلماذا تجاهلها في �شياق كالمه الم�شتفي�ص على »رابطة 1920«؟ 
طبعًا، لم يطلق الباحث اأي تو�شيف لتغييب نعيمة ل�»رابطة 1916« 
لأنه معجٌب به كما هو وا�شح عبر ح�شوره الإيجابي والكثيف في 
درا�شته. ولكني اأي�شًا معجب بنعيمة وبخا�شة كتابه »الغربال«. اإل 

اأن اإعجاب الباحث باإيجابيات نعيمة ل يعني عدم انتقاد �شلبياته، لقد 
اعتبرت اأن تجاهله ل�»رابطة 1916« تزوير اأو تحريف، فهل يعتبره 
الباحث جابر ماأثرة؟ واإن قلبنا ال�شفحة على اأمين الريحاني، يرف�ص 
الباحث كل نقد وّجهته لنعيمة ب�شبب نفيه لع�شويته في »الرابطة« 
وتبريره ذلك بخالفه مع جبران، موؤّكدًا اأن نعيمة يقّدر دور الريحاني 
في الحركة الأدبية المهجرية. واإذا كان ذلك �شحيحًا، لماذا ل يعترف 
بدوره في »الرابطة«؟ لقد اأجاب الباحث عن �شوؤال غير مطروح وهو 
تقدير نعيمة لدور الريحاني في الحركة الأدبية المهجرية. في حين 
اأن ال�شوؤال المطروح هو: اإذا كان الريحاني ع�شوًا في »الرابطة« 
فلماذا لم يعترف نعيمة بذلك؟ ثمة �شببان رئي�شيان، اأولهما خالف 
اإق��راره  اأن  وثانيهما  والمعروف،  المك�شوف  الريحاني،  مع  نعيمة 
بع�شوية الريحاني في »الرابطة« ي�شتدعي اعترافه ب�»رابطة 1916« 
التي كان غائبًا عنها. لذلك، اقت�شرت تغطيته الكثيفة على »رابطة 
لأن  اأي�شًا  بل  عنها،  غائبًا  كان  الريحاني  لأن  فقط  لي�ص   ،»1920
ح�شوره )نعيمة( فيها كان قويًا. في درا�شتي المن�شورة في ملحق 
اإل��ى   »1916 »راب��ط��ة  ف��ي  العمل  ت��وّق��ف  �شبب  اأع���دُت  »الم�شتقبل« 
ان�شغال اأع�شائها في الحقل ال�شيا�شي. ولكن الباحث جابر اعتبر 
ان�شغال فر�شانها  اإلى  توّقفها  اأني وقعت في »مغالطة حين عزوت 
بالعمل ال�شيا�شي عبر لجنة تحرير �شوريا وجبل لبنان، ما اأدى اإلى 
تعليق ن�شاطها، حتى اإذا انتهت الحرب وانتهى بنهايتها مبّرر وجود 
الجمعية ال�شيا�شية، ا�شتاأنفت »الرابطة« ن�شاطها، متجاهاًل ع�شوية 
ن�شيب دياب«. ما هي الم�شاألة »الديابية« التي اعتبرها الباحث �شبب 
تعليق ن�شاط الرابطة واّتهمني بتجاهلها؟ يقول الباحث في حّيز من 
درا�شته اإن »�شبب انحالل »رابطة 1916« لم يكن وا�شحًا. وكل ما 
ر�شح من معلومات عن موقع »الفنون« يفيد باأن ال�شبب كان دخول 
بع�ص الأ�شخا�ص غير المرغوب فيهم، والمق�شود تحديدًا الع�شو 
نجيب دياب، والذي لم ين�شر �شيئًا با�شمه ولم يكن من الموؤ�ش�شين 
الأول، يعود  الحّيز  اآخر قريب جدًا من  ل�»الرابطة«...«. وفي حّيز 
اإلى ال�شبب نف�شه ولكن عبر مرجع اآخر هو كتاب »النثر المهجري« 
لعبد الكريم الأ�شتر وقد ورد فيه اأن عبد الم�شيح حداد اأخبر موؤلف 
الكتاب حين التقاه في دم�شق في 25 حزيران 1960 اأن »الرابطة 
ولدت اأول مّرة خالل الحرب، وكان من اأع�شائها الريحاني لكنها 
حّلت نف�شها �شريعًا لأن نجيب دياب �شاحب »مراآة الغرب« انت�شب 

اإليها، وهو ل يتفق معه في الفكر وال�شعور.
كبيرة  اأخ��رى  بور�شة  »الرابطة«  فر�شان  ان�شغال  اإل��ى  العودة  قبل 
ومديدة، ل باأ�ص من مناق�شة ما ورد على موقع »الفنون« وفي كتاب 

»النثر المهجري« وتبّناه الباحث. نجيب دياب لم يكن مجهوًل من 
قبل اأع�شاء »الرابطة« ومنهم عبد الم�شيح حداد. فاإذا كان الأخير 
قد اأ�شدر »ال�شائح« في العام 1912، فاإن دياب اأ�شدر في نيويورك 
»مراآة الغرب« عام 1899. وبالتالي فاإن فكره و�شعوره تجّليا عبر 
اأبوابها. لذلك، لي�ص منطقيًا القول باأن  افتتاحيات جريدته و�شائر 
قبل  و�شعوره  دي��اب  بفكر  عارفين  يكونوا  لم  »الرابطة«  موؤ�ّش�شي 
انت�شابه اإليها واكت�شفوا بعد النت�شاب اأنهما يتعار�شان مع فكرهم 
و�شعورهم. واإذا �شّلمنا جدًل اأن ذلك ح�شل بعد اأ�شبوع اأو �شهر 
من انت�شاب دياب اإلى »الرابطة«، فالحّل ل يكون بتعليق ن�شاطها اإنما 
بتعليق ع�شوية دياب. وهذا اأمر بديهي ويدركه جّيدًا كل من يت�شّنى 
له النخراط في الجمعيات والأحزاب. وبالمنا�شبة، فقد فّت�شت كل 
اأعثر على حرف  فلم   ،1916 العام  »ال�شائح« خالل  اأع��داد جريدة 
وقاله  عاد  ما  تحريرها  الجريدة ورئي�ص  فيه �شاحب  يقول  واح��د 
اأكثر خطورة،  اأ�شياء اأخرى  لالأ�شتر بعد 44 �شنة، وهو الذي قال 
قبل ذلك العام وخالله وبعده، وبخا�شة عن نعوم مكرزل �شاحب 

»الهدى« ونجيب دياب، انطالقًا من عداوة الكار.
ولنعد اإلى ال�شبب المنطقي الحقيقي لتعليق »رابطة 1916« ن�شاطها 
اأ�شهر قليلة من تاأ�شي�شها. خالل تاأ�شي�ص »الرابطة« في ربيع  بعد 
نتيجة  وك��ان��ت  ال����ذروة.  لبنان  جبل  ف��ي  المجاعة  و�شلت   ،1916
الجتماعات التي عقدها في العام 1915 قادة الجالية ال�شورية في 
تاأ�ّش�شت  اأن  و�شيا�شيين  و�شحافيين  واأدب���اء  تّجار  من  نيويورك 
 The Syrian –Mount( »لجنة اإعانة منكوبي �شوريا وجبل لبنان«
Lebanon relief committee(. في المرحلة التمهيدية الأخيرة 
انتخب المجتمعون اأحد ع�شر ع�شوًا من الم�شتقّلين وهم: جبران 
خليل جبران، وليم كات�شفلي�ص، نعمة تادرو�ص، يو�شف معو�شي، 
من�شور الحلو، �شكري رحّيم، ندره حداد، الدكتور نجيب بربور، 
اأنطون �شمعان، وديع باحوط، والدكتور ر�شيد تقي الدين. ُيالَحظ 
اأن اأربعة: جبران، كا�شتفلي�ص، حداد، باحوط من اأ�شل 11 ع�شوًا، 
هم اأع�شاء في »الرابطة القلمية« وفي الوقت نف�شه انتخب اأ�شحاب 
ال�شحف »اأع�شاء في اللجنة وا�شترطوا اأنهم ل يقبلون وظيفة من 

وظائفها« )مراآة الغرب، 3 حزيران 1916(.
بعد اأيام اجتمع اأع�شاء اللجنة الموّقتة وانتخبوا لجنة نهائية على النحو 
التالي: نجيب �شاهين معلوف رئي�شًا، اأمين الريحاني نائبًا للرئي�ص، 
جبران خليل جبران كاتم اأ�شرار، نعمة تادرو�ص واأنطون �شمعان 
وخليل التين: اأمناء �شندوق« )مراآة الغرب، 15 حزيران 1916(.
 )التتّمة �ص 16(

جان دايه
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محمود ال�شّيد،
ر�شم: �شحر برهان.

ل�شنوات طويلة، ن�شبيًا، بقي ال�شاعر 
محمود ال�شّيد غائبًا بقّوة عن الم�شهد 
عمومًا،  العربي  وال�شعري  الثقافي 
وال�شوري على وجه الخ�شو�ص، غاب عن التداول 
الثقافي، عن نمائم ال�شعراء، عن تاريخ ال�شعر... 
يمكن اعتبار غيابه هذا دلياًل ماأ�شويًا على تبعّية 
الثقافة العربية عمومًا، وال�شورية خ�شو�شًا، تبعية 
�شفيقة لالإعالم. في ما م�شى كان الإع��الم ُيعلم 
اأما الآن فاإن الإع��الم يقّوم، وير�شم  عن... فقط، 
ال�شفوف، وي�شع الكرا�شي، ويكتب عليها اأ�شماء 
ال�شفوف  ف��ي  يجل�ص  م��ن  وال�شعراء:  المثقفين 
الأولى، ومن يجل�ص في ال�شفوف الأخيرة، ومن 
المثقفين  اإلى محمّية  اأ�شاًل،  ُيمنع عليه الدخول، 
الإعالمية! وذلك على الرغم من عمل ال�شّيد طوياًل 
»الثورة«  تراأ�ص تحرير جريدة  الإع��الم، فقد  في 
ال�شورية عام 1970، وكان ع�شوًا في هيئة تحرير 
اإلى جانب  ال�شيت  الثقافي« ذائع  الثورة  »ملحق 
اأدوني�ص، وفاتح المدر�ص، واآخرين على قدر من 
الأهمية، والذي �شدر في ال�شبعينيات من القرن 
ال�شورية  الثقافة  اأثرًا كبيرًا في  الع�شرين، وترك 
كما  الآن،  اإل���ى  نو�شتالجيًا،  م�شتمرًا،  ي��زل  ل��م 
اأ�ّش�شها القا�ص  تراأ�ص تحرير مجلة »األ��ف« التي 
والتي   1993 حتى   1991 منذ  ال�شّواح  �شحبان 
الجديد في �شوريا  ال�شعر  اأّث��رت، جوهريًا، على 
الذي تاأ�ّش�ص في ت�شعينيات القرن الع�شرين، هذا 
جانب. جانب اآخر يتعّلق بال�شلوك الثقافي لل�شّيد، 
ديوان  اأ�شدر  اأن  فمنذ  طويلة،  غيباته  كانت  فقد 
لمّدة ع�شرين  غ��اب   1987 ع��ام  »م��ون��ادا دم�شق« 
عامًا، ولم يظهر اإل عام 1998 حيث اأ�شدر كتاَبين 
ين هما »�شهر الورد«، و»تتويج الع�شب«، ثم  �شعريَّ
اختفى نهائيًا بعد ذلك، وتمَّ ن�شيانه على نحو ُمزٍر! 

اإلى اأن توفي هذا العام 2010. 
الن�شيان بعدم  التذّرع عن هذا  الممكن  لي�ص من 
ب�شاآلة  اأو  مثاًل،  ال�شورية،  ال�شعرية  في  اأهميته 
ت��ج��رب��ت��ه، ف��ق��د و���ش��ع��ه دي����وان »م��رك��ب��ة ال��رغ��وة« 
ال�شعرية  الحداثة  حركة  من  القلب  في   )1967(

ديوانه  وو�شعه  ل��ل��رّواد،  التالي  الجيل  العربية، 
»مونادا دم�شق« على اأنه اأحدث فرقًا في ال�شعرية 
ال��ع��رب��ي��ة، ف��ي ���ش��وري��ا خ��ا���ش��ة، وع��ل��ى م�شتوى 
الطويل  الن�ص  ذلك  الأخ�ص،  على  النثر  ق�شيدة 
الذي ك�شف عن اإمكانات كبيرة لق�شيدة النثر، عن 
اإمكان ا�شتفادتها من �شير البالغة العربية كافة، 
�شعرية  معمارية  هند�شة  وف��ق  ُتبنى  اأن  واإم��ك��ان 
�شخمة و�شارمة، ولي�ص على اأنها مجّرد ق�شيدة 
ق كثيرًا  خّفة، وق�شيدة تفا�شيل، وق�شيدة ل ُتفرِّ
بين ال�شعر وبين ما اأ�شّميه »الكالم الجميل«، اإذ 
يتوّجب علينا، مدى الحياة، األ نخلط بين ال�شعر 

وبين »الكالم الجميل« الذي يظهر، لجماله، على 
ال�شعر  ت�شّد  التي  الوثيقة  لل�شلة  نظرًا  �شعر،  اأنه 
ب���داأ ينت�شر في  ال���ذي  اإل���ى ال��ج��م��ال. ذل��ك ال�شعر 
الع�شرين،  القرن  �شبعينيات  منذ  بقّوة،  �شوريا، 
وا�شتمّر لينتهي بق�شيدة النثر، على يد الكثير من 
اأن تكون ق�شيدة �شفوية، ما قبل  اإلى  �شعرائها، 
اللغة، ما قبل الكتابة، ق�شيدة غارقة باليوميات، 

نمطية، وغير مبنّية...   
ال�شهروردي  تجّليات  الورد -  »�شهر  ديوان  اأما 
في الورد والدم«، فُيحيل عنوانه الم�شتّق من ا�شم 
»ال�شهروردي« على عالقة �شوفية، اإنما من نوع 
خا�ص بين ال�شاعر وبين حكيم الإ�شراق، ال�شيخ 
المقتول �شهاب الدين ال�شهروردي )المولود عام 

1155م(. عالقة �شت�شع اللغة ال�شعرية، ال�شوفية 
هنا، في ماأزق خطير. وذلك من حيث اأن ال�شّيد، 
ه اأنه �شيكون اإ�شراقيًا  منذ البداية، و�شى على ن�شّ
موؤ�ّش�ص  ال�شهروردي:  يحاكي  اأنه  طالما  اأي�شًا، 
الإ�شالمي،  الت�شّوف  ثقافة  في  الإ�شراقي  النهج 
اإذ كيف �شتنتقل اللغة من كونها، �شوفيًا، كينونة 
عالقة  بو�شفها  برّبه  الإن�شان  عالقة  فيها  تظهر 
ع�شق خال�ص، اإلى كونها، �شعريًا، كينونة اأي�شًا، 
ال�شاعر  بين  ه��ذه  الع�شق  عالقة  فيها  تظهر  اإنما 
والج�شد بكل حمولته التاريخية والميثيولوجية 
بين  الفا�شل  ال��ح��ّد  ف��ي  تلتّب�ص  لغة  وال��واق��ع��ي��ة! 

كون المخاَطب فيها، �شوفيًا، هو الله، اإلى كون 
المخاَطب فيها، �شعريًا، هو الج�شد بكل ما تحمله 
على  تنطوي  نظرة  من  للج�شد  الإ�شالمية  الثقافة 
والح�ّشية،  كال�شهوانية،  الت�شفيه،  م��ن  الكثير 
النظر  منها  ُيق�شد  اأو���ش��اف  م��ن  هنالك  م��ا  اإل���ى 
اأن  رذي��ل��ة... ويجب  اأن��ه مجّرد  على  الج�شد  اإل��ى 
اأن الت�شّوف يرى الج�شد حجابًا  اأي�شًا،  نتذكر، 
يمنع الإن�شان من الم�شاهدة. في هذا الحّد الدقيق 
عمل ال�شّيد في ديوانه »�شهر الورد«، وكما يبدو 
الج�شد  اإذ جعل  اأي�شًا،  ملتب�شًا  فقد نجح نجاحًا 
وفي  ذاتها  ب���الأدوات  الله!  ُيخاَطب  كما  ُيخاَطب 

الف�شاء ذاته:
هَت راأيَتني »اأينما توجَّ

هُت راأيُتك واأينما توجَّ
وكالنا لي�ص يكون اإل في الآخر 
اأقودك، ل لأتقّدمك، بل لأحّل بك

 تقودني، ل لتتقّدمني، بل لتحّل بي«.
*** 

مبداأ  واّت��خ��ذت من  »األ��ف«  تاأ�ّش�شت مجلة  عندما 
»حرية الك�شف في الكتابة والإن�شان« �شعارًا لها، 
وجد فيها بع�ص ال�شعراء، ال�شباب اآنذاك، منبرًا 
ح�شا�شيتهم  ل�شياغة  ال�شعري،  لتجريبهم  مهّمًا 
لّدع��اءات��ه��م،  ل�شراخهم،  لجنونهم،  ال��ج��دي��دة، 
ال�شّيد،  محمود  ك��ان  وق��د  ل�شدقهم...  لكذبهم، 
ال�شّواح  و�شحبان  لتحريرها،  رئي�شًا  بو�شفه 
تلك  بو�شفه �شاحبها وموؤ�ّش�شها، هما من جعل 
المجلة مجلة اأولئك ال�شعراء والكّتاب الجدد جدًا، 
حتى اإن الكثيرين منهم، حين ن�شروا في »األف«، 
كانوا ين�شرون للمّرة الأولى، لي�ص فيها فقط، بل 
على الإطالق! ق�شم من هوؤلء ال�شعراء، و�شعراء 
اآخرين لم ين�شروا في »األف«، هم من �شّكل مرحلة 
الت�شعينيات،  مرحلة  �شوريا،  في  جديدة  �شعرية 
تلك المرحلة التي �شّكلت بدورها انقالبًا �شعريًا، 
اأع��ت��ب��ره ي�شاهي الن��ق��الب ال���ذي اأح��دث��ت��ه حركة 
الحداثة ال�شعرية في خم�شينّيات القرن الع�شرين 

و�شتينّياته. 
يتوّقف  لم  ال�شدور،  عن  »األ��ف«  توقفت  وعندما 
في  الأهمية  ذات  التجربة  �شاحب  وه��و  ال�شّيد، 
ال�شعر وفي ال�شحافة، عن متابعة �شوؤون ال�شعراء 
الجدد، �شواء من ن�شر في »األف«، اأو من لم ين�شر 
فيها، على اأن يكون في التوّجه ذاته. فقد اأ�شدر 
العديد من الكتب ال�شعرية لدى »دار األف«، منها، 
الرغبة«  »اأقليات  الح�شر:  ل  المثال  �شبيل  على 
لل�شاعر اأكرم قطريب، و»ال�شامت لدي« )وغيره( 
لل�شاعرة مّيا�شة دع، و»اأنوثة الإ�شارة« لكاتب هذه 

ال�شطور )وقد كنُت �شعيدًا بذلك(.
***

حفظًا للقيمة، وتقديرًا لها، علينا األ نن�شى محمود 
ال�شّيد.

خ�شر الآغا

اأكرم قطريب

ق�����راأُت خ��ب��ر وف��ات��ه م��ح�����ش��ورًا ف��ي زاوي����ة من 
اأت�شّفحها ع��ادة  ال��ت��ي  ال��ج��رائ��د  اإح���دى  زواي���ا 
اأح���دًا لم  اأن  على الإن��ت��رن��ت، وك��م ك��ان محزنًا 
اأما  ُيعر اهتمامًا في �شحافة دم�شق الثقافية اإل بعد حين. 
ال�شين  في  مجهول  كاتب  �شهق  لو  التي  بيروت  �شحافة 
لتعّرفنا اإليه في ترجماتها الطويلة واأخبارها الق�شيرة، اأو 
�شورته  التالي  اليوم  في  ل�شاهدنا  باري�ص  في  اآخ��ر  �شعل 
وغالف كتابه الأ�شلي و�شذرات من اأعماله ال�شيميائية فيها، 
فلم تن�شر حّتى لو خبرًا �شغيرًا عن رحيله؛ رحيل ال�شاعر 

ال�شوري محمود ال�شّيد.
من الخ�شارات األ يعني موت �شاعر  �شوى الهباء والالجدوى 
لل�شعراء الذين يولدون ويموتون في اأر�ص غريبة وفي زمن 
الخفيف  والحمل  وال�شمت  العزلة  نبوءة  لت�شدق  رديء، 

والف�شائح والخذلن الذي ل ا�شم له غير هذا ال�شم.
تعّرفت اإلى محمود ال�شّيد بداية انطالقة مجلة »األف« مطلع 
الت�شعينيات، حيث بداأ ين�شر لي ق�شائدي على �شفحاتها، 
ليتّوجها بعد ذلك بكتابة مقّدمة لديواني الأول »اآكان، اأحرث 
�شوتك بناي«، ثم لتتوّقف المجلة لأ�شباب مالية بعدما اأكملت 

عددها الرابع والع�شرين.
ال�شّيد  بيد محمود  ي��اأخ��ذوا  اأن  »األ���ف«  مجّلة  كّتاب  ح��اول 
تكن  ولم  وترّفعًا،  زه��دًا  اختارها  عزلة  اأ�شوار  خ��ارج  اإل��ى 
اإ�شكندر �شليمان واأحمد  نبيل �شالح هذه واأحمد  محاولة 
معال ولقمان ديركي و�شحبان �شّواح وخالد خليفة �شوى 
نوع من اإع��ادة العتبار اإلى �شاحب واحدة من الأيقونات 
دم�شق«  »م��ون��ادا  الحديث؛  العربي  �شعرنا  في  الأ�شا�شية 
ال�شعر  اآن��ذاك �شكل  لم يعهده  اأحدثت �شدمة وتحّوًل  التي 
غنائيتها  ع��ن  ت�شتغِن  ل��م  طويلة  ق�شيدة  وبنيته.  العربي 
اأخذت  و�شوفية  �شكالنية  في  اأ�شهبت  لكنها  وحروفّيتها، 
وال��رم��وز  وال�شرق  الج�شد  واختزلت  ج��وه��ره  ال�شعر  م��ن 
ال��م��راأة  لكت�شاف  وع��رة  رحلة  ف��ي  والفل�شفة  الأ�شطورية 
والحلم وجوهر العالم، فكان الزمن هو ال�شعلة الأ�شطورية 

اأبي  رحلة  ت�شبه  الح�شود  و�شط  رحلة  في  الخفّي  والبطل 
كما  الثالثة.  العوالم  اإل��ى  دانتي  رحلة  اأو  المعري،  العالء 
كان محمود ال�شّيد ُمغرمًا ب�شان جون بير�ص، لكن اأ�شا�ص 
ق�شيدته م�شحور بالأ�شاطير ال�شورية القديمة وديك الجن 
الحم�شي وال�شهروردي، وهي جزء مقّوم ل يمكن تف�شيره 
بال�شغف، واإنما بالرغبة وحّدة العاطفة لكتابة ق�شيدة حب 
طويلة �شتبقى مثلما بقيت اأنا�شيد �شومر. ول يمكن ح�شر 
هذه الق�شيدة بالقول اإنها تنويع رومن�شي يتعاتب فيه طرفا 
الحب فح�شب، واإنما تتك�ّشف فيه تلك الأ�شوات الغام�شة 
مع المو�شيقى والر�شم وك�شر الطبيعة والموهبة الحاذقة. 
لوحة تجريدية لعالقات ب�شرية ولغة تكتب التاريخ الروحي 

للج�شد الذي ينوء تحت وطاأة اآلم هذا الع�شر وقوانينه.
وكواحد من الأبطال الرومن�شيين، تحّول محمود ال�شّيد من 
�شاعر مغامر اإلى �شخ�ص يحب الجلو�ص وحيدًا وغارقًا في 

تاأّمالته وا�شتيحاءاته.
هو الذي كان يقيم الليل وينام النهار كّله، لم ياأن�ص اإل اإلى 

�شحبة قليلة وقهوته وَطْرقنا المتاأّخر على بابه.
دم�شق«  »مونادا  من  قديمة  ن�شخة  اإياهما:  اأعارني  كتابان 
وكتاب »ربيع اأ�شود« لهنري ميلر. الأول بقي في دم�شق، 
اأميركا وبقايا خطوط بقلم الحبر  الثاني فمعي هنا في  اأما 

م�شحوبة تحت اأ�شطر الكتاب خّطتها يداه.
كم تمّنيت لو كنت في وداع��ه، واأن اأحمله على كتفي كمن 
يحمل قمرًا اإلى �شمائه الأ�شلية، واأ�شقيه بالماء المجلوب من 
حّي محي الدين ابن عربي الذي �شكن فيه زمانًا لي�ص هّينًا.

البعيدة،  الح�شرات  اأ�شحاب  دم�شق،  في  الأ�شدقاء  وّدع��ه 
وكاأنني األمحهم واحدًا واحدًا.
هل من ورد له بيننا كل حين؟

به  يعبث  اأن  دون  تركه  ال��ذي  العطر  يتذّكر  لفيف  من  هل 
اأحد؟

وداعًا �شهروردي دم�شق.
وداعًا محمود ال�شيد.

ق�شيدة من
»المرحلة الناطقة« 
لمحمود ال�شّيد، 
.1969
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بول�ص  ���ش��رك��ون  م����اأوى  بيتي  ك���ان 
وكان  باري�ص.  اإل��ى  ياأتي  كان  عندما 
���ش��ه��ر. كّنا  اأك��ث��ر م��ن  اأح��ي��ان��ًا يبقى 
اأن  بعد  )طبعًا  ف��ودك��ا  قنينة  ليلة،  ك��ل  نحت�شي، 
نكون قد �شربنا قنينة نبيذ اأحمر مع الأكل( ونحن 
ن�شتمع اإلى مو�شيقى الجاز التي كنت اآنذاك اأهتّم 
اأ�شطوانات  تجميع  نحو  اأّتجه  اأن  قبل  كثيرًا  بها 
اأ�شدقاء  من  ن�شخر  كّنا  ال�شينمائية.  المو�شيقى 
عديدين، ونخطط لم�شاريع عديدة، مناق�شين �شتى 
�شركون  ُيخِف  لم  فمثاًل،  �شراحة.  بكل  الأم��ور 
اأُثقلها  لأن��ي  ق�شائدي  ع��دد من  على  ع��دم ر�شاه 
موقفه  واأف��ه��م  المرجعية.  والخلفيات  بالمفاهيم 
الأميركي،  ال�شعر  تجارب  من  خ�شو�شًا  النابع 
الطليعية  بالتجارب  كثيرًا  متاأّثرة  تجربتي  بينما 
الليلية  النقا�شات  هذه  كثرة  وب�شبب  الأوروب��ي��ة. 
ب��اأن  ناهيك  قلياًل.  نترا�شل  كنا  م��ع��ًا،  والنهارية 
اإل ولديه راأٌي  اإل��ّي  �شركون كان ل يكتب ر�شالة 
في كاتب ما اأو مترجم ما اأو ق�شية ما، ل يجروؤ 
على الت�شريح به علنًا. ف�شركون كائن اجتماعي 

ال�شلوك، كان »ُيداري« هذا وذاك. 
�شركون  م��ن  من�شورة  غير  ر���ش��ائ��ل  ���ش��ّت  ل���ديَّ 
بعد �شنوات  اإل  اأن�شرها  لن  بول�ص، خم�ص منها 
اأنها  حّد  اإل��ى  ومبا�شرة  وا�شحة  لأنها جّد  طويلة 
عيونهم  ام��ت��الأت  بع�شهم  اأ���ش��خ��ا���ش��ًا  �شت�شدم 
تلك  م��ن  م��ات. واح���دة  التما�شيح عندما  ب��دم��وع 
�شركون،  زوج��ة  اإيلكا،  ل��م��اذا  ت�شرح  الر�شائل 
طردت �شّر طردة عراقيًا جاء مع زوجته الإنكليزية 
ليزوراه، فلم يّتخذ �شركون اأي موقف لأن اإيلكا، 
اأم��ا  ح���ق«.  على  »ك��ان��ت  ف��ي ر�شالته،  ي��ق��ول  كما 
هذه الر�شالة التي قّررت ن�شرها، ف�شبب ذلك اأن 
وهي  العربي،  والناقد  النقد  يتناول  مو�شوعها 
م�شاألة جد مهّمة وح�ّشا�شة خ�شو�شًا اليوم حيث 

انعدام تام للنقد الجّدي.

مو�سوع الر�سالة
 )1992( وال��ت��ال��ي«  »الأول  دي���وان  �شدر  عندما 

�شاعف حجمه  بحيث  اأ���ش��ه��رًا،  عليه  عمل  ال��ذي 
بعد اإلحاحي عليه )كان يعي�ص اآنذاك في �شّقتي( 
باأن يجعل هذا الديوان خال�شة تجربته ال�شعرية، 
اأقمنا حفل توقيع للكتاب في مكتبة عربية بباري�ص. 
وبعدها، باأيام، عاد اإلى �شان فران�شي�شكو منتظرًا 
اأن يتناول ديوانه ناقد بقراءة جّدية يبّين فيها اأهمية 
اأو عدم اأهمية هذا الديوان، فلم يحَظ �شوى بخبر 

بمقال �شطحّي  الأح���وال  اأف�شل  وف��ي  ���ش��دوره، 
ت�شّمن  ال��ذي  الحاج  جاد  كمقال  تدّلعي  ومدحّي 
للديوان،  ق��راءة  ت��دّل على عدم  اإ�شقاطية  عبارات 
اأع�شاب �شركون،  اأث��ار  ما  واإنما مجّرد ت�شّفح، 
من  خيبته  فيها  ي�شرح  الر�شالة  ه��ذه  اإل��ّي  فكتب 

النّقاد العرب ومن جدوى الكتابة بالعربية... 
هذه الر�شالة ثمينة في نظري لأنها ت�شلِّط ال�شوء 

الباحث  اأو  ال�شاعر  يعي�شه  ماأ�شاوي  و�شع  على 
ال��ج��ّدي اأو ال��ك��ات��ب ال��ر���ش��ي��ن. ورغ���م م���رور ما 
في  �شركون  ت�شخي�شات  على  عامًا   20 يقارب 
هذه الر�شالة، فلّما تزل هذه الت�شخي�شات دقيقة، 
خ�شو�شًا اليوم في مجمل »النقد« العربي التافه 
المنت�شر في ال�شحافة العربية. فنحن ل نقراأ، اإل 
نادرًا، نقدًا جّديًا يدّل على قراءة متمّعنة. فما نقراأه 

من مقالت حول ُكُتب لي�ص �شوى اإن�شاء اإ�شقاطي 
وعبارات منّمقة ل ت�شّر ول تنفع، هذا في اأف�شل 
الأح����وال، اأم���ا ف��ي اأ���ش��واأ الأح����وال ف��ال نجد في 
هذه المقالت �شوى رغبة النيل من الموؤلف باأي 
طريقة مهما كانت رخي�شة. كما ح�شل حديثًا مع 
كتابي الذي �شدر لدى »دار الغاوون«: »ق�شيدة 
النثر وما تتمّيز به عن ال�شعر الحّر«، حيث كتب 

مقالة  اللبنانية  »الأخ��ب��ار«  في  حمزة  بن  ح�شين 
اأن  اأّولية« )بينما كان الأج��در به  ب�»قراءة  عنونها 
الكتاب«(،  ق��راءة  قبل  اأولية  »انطباعات  يعنونها: 
معتبرًا كتابي هذا عودة اإلى الم�شروع ال�شوريالي 
ورغبة �شوريالية دفينة!! وهذا اأكبر دليل على اأنه 
لم يقراأ الكتاب اإطالقًا، بل رّبما لم يره... لأنه لو 
كان فعاًل قد قراأه لكتب العك�ص تمامًا، فاأنا اأ�شرح 
جعلت  التي  الأ�شباب  الكتاب  من  مو�شَعين  في 
ولماذا  النثر«  »ق�شيدة  ت�شمية  يحارب  بروتون 
وكل  الت�شمية  هذه  يرف�شون  ال�شورياليون  كان 
وبالتالي  �شعرّي،  »ف��ّن«  اإل��ى خلق  ت�شعى  ت�شمية 
فاإن العمل على م�شطلح ق�شيدة النثر من الممكن 
اأن ُيعتبر خيانة في ال�شوريالية )هكذا �شّيع هذا 

الكاتب »الذكي« فر�شة النيل مّني(. 
الأبدية،  نومته  في  وهو  �شركون،  ليعذرني  اإذًا، 
جاد  كمقال  تدّلعيًا،  مدحًا  ل  اأف�شِّ باأني  قلت  اإن 
متمّكنين  غير  »�شحافيين«  مقالت  على  الحاج، 
»�شحافيين«  بالمّرة؛  الحديث  النقد  اأدوات  من 
لترهاتهم م�شاحات  ُتعطى  اأع��رف كيف  اأمّيين ل 

في ال�شفحات الثقافية.
الر�شالة،  بقراءة هذه  ليتمّتع  القارئ  اأترك  والآن 
بما يجري تحت  مّيٌت ويخبرنا  يعود  اأن  بانتظار 

التراب.

ن�ص الر�سالة

عزيزي عبد القادر
في اليوم التالي لمحادثتنا التلفونية تلّقيُت الطرد 
وفيه الكتب والق�شا�شات، واأي�شًا كتابك الجديد 

مع كتاب خالد.
ذو  �شر�ص  انفتاح  القبيل«  ه��ذا  م��ن  »���ش��يء  ف��ي 
روح حّية جديدة بالمقارنة مع  »مرح الغربة...«، 
حّولَت  يكّف...  ل  ال��ذي  الختبار  بح�ّص  مقرونًة 
ث��وَب ال��م��اء اإل��ى ول��ي��د. الكتاب ن��وع م��ن ال��دّوام��ة 
اأهدافها من قبل خ��اّلق يح�ّص كّل  الموّجهة نحو 

عبد القادر الجّنابي

ين، فتنفجر تحت اإ�شبعه،  القواعد المهترئة للثقافة والكذب العربيَّ
مفرقعة، دون مقاومة... اأهّم �شيء في الكتاب هو الطاقة التي ل 
تكّف عن الإيقاع بال�شعر حتى في الأمثولة اللفظية ال�شغيرة اأو 
التعليق الطيراني. ال�شعر بدون �شّك اأف�شل واأنقى وفّيا�ص اأكثر 
واأقرب اإلى �شوتك الحقيقي مما كان في الكتب الأخرى. عاي�شُت 
وكّلي  رائ��ع  الفهر�ص  ترتيب  النتيجة.  واأفهم  لفترة،  مخا�شاتك 

الجّدة. ق�شيدة بحّد ذاته.
عندما  النثر  النثر.  عن  عنه.  تذكر حديثنا  لعّلك  »الفاتر«.  اأح��ّب 
اأق��وى من ال�شعر في  ياأتي بحّرية وق��ّوة. �شالح يمكن اأن يكون 
هذه الفترة، فهو ي�شرب على م�شتوى الح�ّص والعقل، بالإ�شافة 
بعنوان »مداخن  اآخ��ر  كتابًا  لو كتب خالد  المخّيلة... حّبذا  اإل��ى 
الثالثية عن  لتتّم ملحمته  البارد«  يليه »قبارد  اأن  ال�شاخن« على 

درجات الحرارة...
النقا�شات  ف�شاء  ف��ي  الذهنية  رق�شاتنا  كبير  ب�شوق  اأ�شتعيد 
الزنجية  وتلك  الإلهّية.  خ��ان  علي  ن�شرت  بنواحات  واغت�شالنا 
الخارقة )ن�شيُت ا�شمها( التي تغّني »Daddy« وكاأّن َفْرجها تحّول 
اإلى عندليب يح�شن التغريد... حملُت معي كّل تلك الأ�شوات في 
كنت  كبيرة.  روحية  هدية  ك��ان  ال��ذي  �شريطك  على  ال�شماوات 
بال  حيتان  كظهور  الطائرة  تحت  الطافي  ال�شحاب  ف��ي  اأح���ّدق 
نهاية واأنا اأُ�شغي فجاأة )بعد »دين مارتن« وكلب »بيغي لي«( اإلى 
جون جيلجود العميق الم�شروخ بعواطف هاملت... جميع اأغانيَّ 
اأبت�شم لنف�شي بنوع من المتنان واأنا  اأن  اإل  اأملك  لة! لم  المف�شّ
اأنه  باأنك، في غمرة كّل �شيء، جمعَت عن ق�شد ما تعرف  اأفّكر 

ني. جوهر الوّد يكمن في اإ�شارات �شغيرة وعفوية كهذه. ي�شرُّ
باأّي امتهان �شعرُت واأنا اأقراأ عبارات جاد الحاج الجاهزة الممتهنة 
اإلى حّد الإهانة، خموله الفكري وعماه ال�شعري المزمن. ولكنني، 
في الحقيقة، لم اأكن اأتوّقع، عندما راأيُت ا�شمه، اأكثر من ذلك. فهو 

واحد من هوؤلء ال�شعراء الفا�شلين في  »عا�شمة ال�شباب« ممن 
يحلبون �شرع ال�شحافة الناقوّية بيٍد بينما يكتبون باليد الأخرى. 
تعرفهم اأف�شل مّني. و»الآونة الأجيرة« تعبير رائع لك، و�شوف 

ي�شوُد.
ل اأتوّقع اأن يكتب اأحدهم �شيئًا حقيقيًا عن كتابي، وهذا ُيحزنني. 
كل هذا العمل، كل تلك ال�شنوات... هكذا اأم�شغ خيبتي في بع�ص 
�ص لنا اأن يخرج اإلينا عبقري �شغير  الأحيان، من يدري، قد ُيقيَّ
يعرف القراءة في ذات يوم، بعد ع�شرين �شنة مثاًل، فيفّكر قلياًل 
ق له بعظامي كّلها واأنا في قبري، مّرة  بعقله ل بل�شانه... �شاأُ�شفِّ
مجّرد  ب��ه.  التفكير  مجّرد  يمّر�شني.  الحثالة  ملكوُت  فح�شب. 
وجوده ولو على مبعدة. اأّية مرارة األ نكون قادرين على دحرجته 
الموؤّخرة.   في  قوّية  جماعية  برف�شة  ينتمي،  حيث  ال��ف��راغ،  اإل��ى 
»فرادي�ص«؟ كتبُت عّدة ق�شائد مدفوعًا بهذه العاطفة اأو الهياج، 
و�شاأنتظر قلياًل قبل اأن اأبعث بها اإليك مع مقالي عن ال�شتينات. 

قريبًا كما اآمل...
ها هي الق�شائد لنهر الق�شيدة. معها ق�شيدة جان دّمو وب�شع 
ق�شائد ل�شاب ُعماني حّدثتك عنه ي�شكن في �شان دييغو بعث بها 
. ل اأدري! واأي�شًا، تخطيط لإبراهيم زاير ظهر في لقاء معي  اإليَّ
اأجراه عمران القي�شي في جريدة بغدادية ن�شيت ا�شمها، رّبما في 

65، 66؟
بهذه  ال��الئ��ق  مكانه  الأب��ي�����ص  ال��غ��راب  يجد  اأن  قلياًل  اأده�����ش��ن��ي 
ال�شهولة. كنُت اأتوّقع اأن ُي�شارع اأكثر، بين الكذب والحقيقة، قبل 

ال�شت�شالم!
ذلك الدّجال...

محّبتي وامتناني اإلى مونا التي تحّملت �شخبنا المزعج على مدى 
�شهور باأريحية وطيبة.

والآن، َبعب�ْص ذلك الكومبيوتر واطلْق �شراح ن�شرت خان...
حّبي لك

�شركون

�شركون بول�ص، ر�شم: �شحر 
برهان. وفي الأ�شفل �شور طبق 
الأ�شل عن �شفحات ر�شالة 
بول�ص اإلى الجّنابي.
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ه����ذه م�����ش��رح��ي��ة م���ن ف�����ش��ل واح����د، 
م����اأخ����وذة ع���ّم���ا ح�����ش��ل ف���ي »ن����ادي 
حيث  الأميركية«،  الجامعة  خّريجي 
دعت »دار نل�شن« الأقطاب الأحياء لمجلة »�شعر« 
ل��دوره��م المهم في  ن��وع م��ن التحّية  لقاء ه��و  ف��ي 

الحداثة والتجديد.
كل ال�شت�شهادات التي ترد على األ�شن المتحّدثين 
وفّية  لكنها  َحرفّي،  ب�شكل  ترد  لم  واإن  حقيقية، 
للم�شمون. اأما الن�شو�ص ال�شعرية لكل من نذير 
العدد  من  ا�شتقيُتها  فقد  الخال  ويو�شف  العظمة 
بالحدث  اأك��ث��ر  لرتباطها  »���ش��ع��ر«  لمجلة  الأول 
في  ُقرئت  التي  الق�شائد  ولي�شت هي  التاأريخي، 

الأم�شية.

 - الأميركية  الجامعة  خّريجي  ن��ادي  المكان: 
بيروت

»ب��ي��روت  اأي���ام  اآخ���ر   2010 اأّي����ار   18 الزمان: 
عا�شمة عالمية للكتاب«

المنا�سبة:  تكريم مجلة »�شعر« وموؤ�ّش�شيها
ف��وؤاد  ال��ح��اج،  اأن�شي  اأدون��ي�����ص،  ال�سخ�سيات: 
ريا�ص  �شقرا،  اأب��ي  �شوقي  العظمة،  نذير  رفقة، 
الرّي�ص، مها الخال، اإيتل عدنان، الراوي �شليمان 

بختي، ال�شاهد

ال���راوي: ب��ي��روت ع��ا���ش��م��ة ع��ال��م��ي��ة ل��ل��ك��ت��اب... 
المياه  تحّركت  توا�شلّية...  تفاعلية،  دينامية، 
الندوات،  الن�شاطات،  المعار�ص،  توالت  دوائ��ر، 
و�شعراء  ومفّكرون  ُكّتاب  ال�شعرية...  الأم�شيات 
كبار في لبنان والعالم... كانت بيروت... كانت... 
ك��ان��ت، ه��ا ه��م ق��د ح�����ش��روا... ح�شروا جميعًا، 
جال�شون  ه��م  ن�شّدق،  نكن  ل��م  لحظة  اآخ��ر  حتى 
اأمامكم. اجتمعوا للمّرة الأولى رّبما منذ اأيام مجلة 
»�شعر« حيث كانوا يلتقون كل خمي�ص هنا في هذا 
المكان نف�شه مع الموؤ�ش�ص الراحل الكبير يو�شف 

الخال...
اإن »دار نل�شن« التي اأُ�شرف عليها تقّدم لكم هدية 

هي هذا الإ�شدار التذكاري للعدد الأول من »�شعر 
1957«... اإنه تذكاٌر وتوثيٌق لما بعد...

يق�شد  ه��ل  رفيقه(  اأذن  ف��ي  )هام�شًا  ال�ساهد: 
تذكارًا وتوثيقًا لما قبل! لعّله هو الآخر �شار على 

الفور �شاعرًا... َيحدُث...
)ابت�شامة و�شمت(

الراوي: اإنه تحية لكل الذين تالقوا ذاَت مرحلة 
في بيروت وفي المجلة كمنبر للحداثة وكم�شروع 

للريادة والتجديد.
)ت�شفيق(

ة يحاول  )يلتفت الراوي حواليه، ينظر اإلى المن�شّ
ا�شتنطاق �شيوفه... ل يعرف بمن يبداأ؟ الحروف 
الأبجدية؟ يترّدد ولكن ل؛ يا الله اأدوني�ص، يا الله 
اأن�شي، من يبداأ؟ ينه�ص نذير العظمة وي�شعد اإلى 

المنبر(

نذير: )بعد التحية ال�شريعة ينطلق؛ بغنائية واإلقاء 
اإن�شادي(

اأاأحمل ذكرى انت�شاري
وذكرى انك�شاري

واأعبر درب ال�شنين
واأ�شرب نبع الحنين

فال الن�شر ن�شري ول الغار غاري
واأم�شي كاأنَي �شلو ثخين

...
فال الراقدون اأ�شاوؤوا الجنون

اأ�شاوؤوا القلوب
يظّلون في جنبات الدروب

يغو�شون في الطين، في الطين، طين
حقيٌر لعيٌن يغو�ُص بطين...

�شننطلق  اأننا  يبدو  نذير،  يا  اأح�شنَت  ال��راوي: 
هيا  بق�شيدة؛  ُيثّني  من  اإذًا  �شعرّية،  اأم�شية  في 

اأدوني�ص... )يترّدد( لكن فوؤاد رفقة يقوم بتوؤدة...
)ماذا �شيفعل؟ هل �شيق�شفنا بق�شيدة؟(

لكنه حّيا �شعراء  فوؤاد �شعرًا،  يقراأ  لم  ال�ساهد: 
المجلة واأ�شدقاءها واأعداءها الذين »اأو�شحوا لنا 
اأ�شياء كثيرة وك�شفوا لنا اأخطاءنا و�شاعدونا على 

ت�شحيحها« 

فوؤاد: كان الراحل الكبير يو�شف الخال ُيخاتل 
المر�ص. كان يحاول اللتفاف عليه، كان في غمرة 
معاناته يفكر باإطالق م�شروع، رّبما مجلة جديدة 
وكنت اأت�شاءل: لماذا يفعل ذلك؟ هل يريد اأن يقول 
لنف�شه اإنه اأقوى واإن الحياة تجري ب�شكل عادي؟

هكذا كنت في كل مّرة اأعوُده فيها اأجُده يتراجع 
�شيئًا ف�شيئًا وين�شى ما كان وعدني به. لم اأنقطع 
كان  ي��وم.  كّل  تقريبًا  اأزوره  نتوا�شل،  كّنا  عنه. 
على �شرير الموت وفي اآخر لحظاته، راأ�شه على 
ليقول  الراهبة  طلَب  رفعه  على  يقدر  ل  الو�شادة 

لها: »�شّلي لي«!

ال�ساهد: واأنا اأ�شمع هذه الكلمات التي كان لها 
وقع حاد علّي، �شيء مثل �شرارة تقع على ه�شيم 
حداثوي متراكم منذ خم�شين عامًا... �شرعان ما 
اإيزابيل  التي كتبْتها  الر�شالة  اإلى ذاكرتي  قفزْت 
رام��ب��و ع��ن اأخ��ي��ه��ا اآرث����ر رام���ب���و، اأب����ي ال��ح��داث��ة 
الفرن�شية، وهو على �شرير الموت في م�شت�شفى 
بمر�شيليا، كنت ترجمُتها بنف�شي وهي ال�شادرة 
المرا�شالت«،   - رامبو   - الكاملة  »الأع��م��ال  في 
وفيها تقول: كان راأ�شه على الو�شادة غير قادر 
التي  روح��ه  على  ي�شّلي  الق�صُّ  وك��ان  رفعه  على 
ُتو�شك اأن تغيب وهو ل ُي�شغي اإليه، لكن اأرثر كان 
يتمتم بكلمات ل اأفهمها - وقد �شّجلتها �شوتيًا - 

»الله كريم الله كريم...«.
ترتطم هذه الم�شاهد في راأ�شي. ماذا يح�شل: هل 
للحداثة جذر واحد هو الله؟ هل الحداثُة �شلواٌت 
واأدعيٌة بلغة مختلفة فقط؟ اأي اأننا نجّدد في ن�ص 

والحالة  نثر  ق�شيدَة  نكتُبه  وح�شب،  ال�شلوات 
هذه؟ لقد خرج يو�شف الخال من وادي الن�شارى 
بيروت،  في  ي�شوع  ي��َدي  بين  وم��ات  �شوريا  في 
ا�شمها  ق��رب بيروت في قرية  اأق��ام  الطريق  وف��ي 

»الحداثة ال�شعرية العربية«.
ل��ب��ح��ث ه���ذه الإ���ش��ك��ال��ي��ة الآن. ه��ا هو  ل م��ج��ال 

ة. اأدوني�ص ي�شعد اإلى المن�شّ

اأدوني�ص: )م�شتجمعًا اأنفا�َشه وهدوَءه الم�شطرب 
اإليها  ي�شعد  كاأنه  ة  المن�شّ على  يبدو  والمتوتر، 
اأي  اأكثر من  للمّرة الأول��ى، وهو الذي يقيم فيها 
العالم. ها هو يبدو لي وكاأنه في  اآخ��ر في  مكان 
رون للعدد الأّول  العام 1957 عندما كانوا يح�شّ
اإنني  نف�شه(  بالتوتر  »�شعر«...  �شت�شّمى  لمجلة 
اأدعو انطالقًا من هذه المنا�شبة اإلى اإ�شدار بيان 
الحكومة  اإل��ى  م��وّج��ه  الحا�شرين،  جميع  يوّقعه 
»بيروت  بمنا�شبة  الثقافة  وزارة  واإل��ى  اللبنانية 
عا�شمة عالمية للكتاب«، نطالب فيه باإطالق جائزة 
كبرى لل�شعر العربي تحمل ا�شم يو�شف الخال. 

)يتوّقف(
لقد كنا مختلفين في كل �شيء. لم نكن نحّب �شعَر 
بع�شنا البع�ص، كّنا متنابذين. اأ�شّك في اأن يكون 
اأحُدنا تغّزل ب�شعر الآخر. لكن ال�شيء العميق قام 
على تعّدديتنا التناف�شية التي خلقت وحدة وحركة. 
حّققت مجلة »�شعر« ق�شايا ثقافية و�شعرية كبرى 
ويو�شف الخال كان رائدًا �شعريًا وثقافيًا. لكنني 
الأ�شا�شية  ال��خ��ال  يو�شف  م�شاهمة  اأن  اأع��ت��ق��د 
ف��ي مجلة »���ش��ع��ر« وف���ي ���ش��ع��ره ه��ي ال��دف��اع عن 
الم�شيحّية كعن�شر ثقافي ولي�ص كعن�شر �شيا�شي 

اأو دينّي وح�شب!

ال�ساهد: بين �شهادة فوؤاد رفقة التي توؤّكد على 
اآخ��ر  ف��ي  ي��ن��ادي ي�شوع  ك��ان  ال��خ��ال  اأن يو�شف 
مفردة  اآخر  »ي�شوع«  كلمة  كانت  وربما  اأنفا�شه، 
ف��ي ���ش��ع��ره، وب��ي��ن م��ا ي��ق��ول��ه اأدون��ي�����ص الآن... 
اق�شعّر بدني، تلفتُّ حوالّي، هل من يعّلق؟ هل من 

�شوقي عبد الأمير

ماك�ص جاكوب، 
)اأر�شيف »الغاوون«، 
ر�شم: عبد الله اأحمد(.

المهم  نف�شها،  المو�شوعات  هو  الأدب  في  ُيكتب  »م��ا 
جملته  في  مخت�شرًا  بورخي�ص،  يقول  تكتبها«،  كيف 
هذه جغرافية الإبداع التي يحوم عليها كل كاتب وهو 

ينتقل مع كل خلق اأدبي بين راأ�ص هذه الجغرافية وقلبها.
الراأ�ص الذي نتحّدث عنه هنا هو وجه الفن ولي�ص عقله، الراأ�ص الذي 
تكلم عنه مالرميه: »ال�شعر ل ُي�شنع من الأفكار ولكن من الكلمات«. 
الراأ�ص المهوو�ص بالمالمح، وبف�شاء الم�شرح الذي ي�شتعر�ص فوق 
فيبقى ذاك  القلب،  اأما  المده�شة.  الجمال مالب�َشهم  اأم��راُء  ته  من�شّ

الذي يمنح هذا الجمال عمقه العاطفي و�شحره الغام�ص. 
والعاطفة  للتكنيك،  رديفًا  ي�شبح  الفّني،  الجمال  عر�ص  اأ�شلوب 
رديفًا للتجربة الذاتية. في هذه العالقة بين التكنيك والتجربة، بين 
�شكل الجمال ومحتواه، تاريخ نقدي طويل من التحّزب والت�نظير، 
الجوهر  هو  »ال�شعر  كان  اإذا  لكن  الأدب��ي��ة.  الأجنا�ص  مختلف  في 
الن�شط لكل اإنتاج اأدبي« )فاليري(، فاإن هذا التاريخ اأخذ في الكتابة 
ال�شعرية بخا�شة منحى قدريًا ُمحّتمًا، نحو راأ�ص الجمال وتقنيات 
)اأي  واأن��ه  ال�شعر  ُيمّيز  ما  اللفظ  اأن  الجاحظ  اأّك��د  اأن  منذ  �شنعه، 
ال�شعر( »�شياغة و�شرب من الن�شج«، وفّرق التهانوي بين ال�شاعر 
الذي »يكون المعنى منه تابعًا للفظ«، بينما الحكيم هو الذي »يكون 
اللفظ منه تبعًا للمعنى«؛ واللفظ )ال�شعري( هو الذي »ي�شّح به وزن 

ال�شعر وقافيته«.
في �شياق مواٍز، ل تزال جملة بوفون ال�شهيرة تتردّد على األ�شنة من 
لحقه من �شعراء ونقاد: »الأ�شلوب هو ماهّية الرجل نف�شه« )تبدو لي 
هذه الترجمة اأدّق في اإ�شابة المعنى من الترجمة الحْرفية وال�شائعة 
»الأ�شلوب هو الرجل«(، م�شت�شهدًا بها ماك�ص جاكوب في مقّدمته 
عبد  ترجمة  العنوان  في  )اأعتمد  ار«  ال���زَّ »ك��وب  لمجموعته  النقدية 
القادر الجنابي(، وهي الجملة نف�شها التي �شّكلت القاعدة الأهم التي 
»ال�شاعر  اأن  فيها  ليوؤّكد  ال�شعرية  نظرّيته  فوقها جان كوهين  بنى 
اأفكار بل مبدع كلمات« )»النظرية ال�شعرية«، ترجمة:  لي�ص مبدع 
اأحمد دروي�ص(. دار التاريخ دورته، و�شار على ال�شعر الحديث، 
في زمن غياب الوزن والقافية، ال�شتعانة بتقنيات جديدة والتنظير 
الإب��داع  وراء  الكامنة  الحقيقة  وخلود  وحدانية  على  مبرهنًا  لها، 

ال�شعري.
ال��درا���ش��ة  التعريج على  م��ن  ب���ّد  اإل���ى ج��اك��وب، ل  ن��ع��ود  اأن  وق��ب��ل 
ه��ارف��رد،  م��ن  الأدب���ي  الناقد  ���ش��ورر،  م��ارك  ن�شرها  التي  النقدية 
الفن،  في  الأ�شلوب  )1948( عن جوهرية  ريفيو«  »الهيد�شون  في 
بعنوان »التكنيك كاكت�شاف«. يعيد �شورر تاأكيد مركزية الأ�شلوب 

ال�شرط  لتحقيق  ومطلقة  اأول���ى  ك�����ش��رورة  ال�شعرية  الكتابة  ف��ي 
الإبداعي، لكنه ياأخذ الجدل اأبعد من هذا، ُم�شقطًا ال�شرط نف�شه على 
الكتابة الروائية الُمقّومة في كثير من الأحيان بما تنقله من اأفكار 
وم�شامين. يرى �شورر اأن التكنيك هو الطريقة الوحيدة التي تمّكن 
الكاتب من اكت�شاف مو�شوعه وعر�شه بطريقة موؤّثرة. التاأثير )في 
الفن( ياأتي خ�شو�شًا من قّوة التكنيك قبل قّوة الفكرة؛ من جمال 
ال�شكل، ل من اأهمية المحتوى فقط. المحتوى تابع، والفن تعريفًا 
هو �شكل هذا المحتوى وطريقة عر�شه. بمعنى اآخر،  اإن ما نراه من 

الفن هو وجهه، اأما القلب فمخبوء خلف واجهة المالمح. 
روائيين   - �شورر  بح�شب   - التاريخ  ال��روؤي��ة، و�شَع  ه��ذه  �شمن 
غير  للعابرين  �ص  المخ�شّ اأر�شيفه  في  ولورن�ص  ويلز  اأمثال  من 
ب�شبب  الكبيرة،  الأدب��ي��ة  طموحاتهما  من  الرغم  على  الموؤّثرين، 
الالزم  الجهد  بذلهما  وعدم  رواياتهما،  في  للتكنيك  اإهمالهما  من 
لتطويره بدعوى حرّية التعبير الفّني و�شدقه. خطورة هذا الإهمال 
اإل��ى كتابة رواية  اآخ��ر، لي�شل في قّمة عطائه الفني  تجّنبه روائ��ي 
»عولي�ص«  رواي���ة  ���ش��ورر  ي�شف  ال��روائ��ي.  التاريخ  ف��ي  مف�شلية 
بالمختبر التكنيكي الأكثر براعة ونجاحًا في تاريخ الرواية، ليدخل 
الق�شيرة  الالئحة  الأ�شلوبي  الإت��ق��ان  ب��ّواب��ة  عبر  جوي�ص  جيم�ص 

ل�شانعي التاريخ الأدبي.
ن بو�شوح معاني �شورر النقدية، اإذا  في هذا ال�شياق، يمكن اأن نت�بيَّ
اأدركنا الفرق بين الفن والفل�شفة، بين الفنان والحكيم، بين الق�شيدة 

وال�شذرة، بين الرواية وال�شيرة، بين ق�شيدة النثر والخاطرة. 
الفن هو الأ�شلوب، يذّكرنا جاكوب ثانية. الأ�شلوب الذي يعّبر عن 
طبيعة الرجل نف�شه، الفنان منه، وال�شاعر خ�شو�شًا. ا�شتطرادًا، 
»كوب   -  1916 )مقّدمة  النثرية  لق�شائده  تقديمه  �شياق  و�شمن 
في  الأ�شلوب  لمفهوم  )وفرعيًا(  رديفًا  مفهومًا  لنا  يقّدم  ال���زار«(، 
العالم الجديد لق�شيدة النثر الخالي من تقنيات الوزن والقافية. في 
اإلى  مقالنا هذا،  بداية  اإلى  ُيعيدنا جاكوب  »التمو�شع«،  ي�شّميه  ما 
الفّني بح�شب  الراأ�ص والقلب والم�شافة بينهما. فالإح�شا�ص  ق�شة 
اأن  يجب  ل  لذلك  عاطفيًا«،  فعاًل  ول  ح�ّشيًا،  فعاًل  »لي�ص  جاكوب 
يكون العمل الفّني قريبًا جدًا من الذات، ملت�شقًا بها، بحيث ي�شبح 
اأن ل  اأي�شًا  يعني  تمو�شعه  لكن  العمل.  بوؤرَتي  والعاطفة  النفعال 
يتكّل�ص بالآليات، بل اأن يخلق لنف�شه م�شاحة يتنّف�ص فيها الخيال، 
مفهوم  نفهم  اأن  يمكن  هكذا  الآ���ش��رة.  التكنيك  قواعد  عن  بمعزل 
اأعمال رامبو غياب  ياأخذ على  الفّني، هو الذي  للتمو�شع  جاكوب 

تمو�شعها معتبرًا اإّياه انت�شارًا للمر�ص الرومن�شي.

من الموؤّكد اأن ظهور ق�شيدة النثر، وغياب الوزن، فر�ص تحّولت 
ال�شعرية  الكتابة  تقنيات  عبرها  اكت�شبت  ال�شعري  الأ�شلوب  في 
انحدار  ه��ذا  يعني  اأن  دون  م��ن  اأك��ث��ر �شبابية،  وج��وه��ًا  ال��ج��دي��دة 
اأهميتها، ما اأعطى اأحيانًا اإيحاءات خاطئة وخادعة لبع�ص كّتابها. 
فعلى اأنقا�ص الوحدة الوزنية، عّبدت ق�شيدة النثر طريقها، وبكل 
اأ�شكالها، على ج�شد المجاز وتفّرعاته، خارجة من هند�شة البحر، 
متوازٍن  تمو�شٍع  اإل��ى  الحاجة  هنا  واأم�شت  ال�شورة.  هند�شة  اإل��ى 
�شرورًة اأكثر اإلحاحًا يتطّلبها �شعي اأي عمل فّني جاد اإلى الح�شول 
على مرتبة الأعمال الأدبية المهّمة والموؤّثرة. هذا اإذا اأردنا الحكم 
على العمل بمعزل عن �شخ�ص الكاتب وحياته واأ�شطورته. الحركات 
اإنما ن�شاأت عن تمو�شع ما، احترمت فيه طرَفي  الحداثية الكبرى 
الخيط الوا�شل بين متطلبات الأ�شلوب وعفوية التجربة، والق�شائد 
التي ُتكتب فقط ب�شبب من حالة هيجان عاطفي )اأو حتى فكري(، 
تبقى ن�شو�شًا ينق�شها الن�شج الفّني وكماله. الموهبة في جزء كبير 
اأن يثير  التوازن هذه، من دون  العثور على نقطة  منها، تكمن في 

الأمر �شكوك القارئ.
اأراني دائمًا مقودًا اإلى البحث عن درجة هذا التوازن في اأّي عمل 
�شعري اأقراأه. الإنتاج ال�شعري العربي بالذات، ينق�شه قراءة تتكّلم 
اأردن��ا، وب�شكل �شريع هنا،  اأكثر منه مو�شوعًا. واإذا  اأ�شلوبًا  عنه 
في  النقدية،  النظرة  هذه  �شمن  ال�شعري  اإنتاجنا  بع�ص  ت�شنيف 
بع�ص اأ�شمائه ال�شعرية الرائدة من �شبيل التمثيل ل �شبيل الإح�شاء 
العاطفي،  الذاتي  القطب  قرب  الماغوط  �شعر  لو�شعنا  والح�شر، 
�شاعر  ا�شتطاع  بينما  الأ�شلوبي.  التقني  القطب  ق��رب  واأدوني�ص 
التقى فيها  الكتابة من منطقة و�شطى  كنزار قباني ومثله دروي�ص 
لم  ح�شورًا  حّققت  متوازنة  �شعرية  خلطة  في  الذاتية  مع  التكنيك 

يحّققه �شعراء اآخرون. 
ل�شنا هنا في �شدد اإجراء تقويم نقدي، لكن اإنتاج الأ�شماء ال�شابقة 
الذاتية  الكتابة  كاقتران  التوّقف،  ت�شتدعي  ا�شتنتاجات  اإلى  يدعو 
بقدرة كبيرة على الإدها�ص، والتكنيكية بالقدرة على خّط م�شارات 
اأ�شلوبية موؤثرة، والمتوازنة بقدرة على النت�شار الجماهيري. كما 
اأن الذاتية اأثبتت ق�شر نف�شها، لتنتهي في اأحيان كثيرة اإلى التوقف 
التام )هنا، يخطر رامبو دائمًا في البال(، مقابل قدرة التكنيك على 

ال�شتمرار والتجّدد اإن اأراد، في م�شارات متحّولة دائمًا. 
وما  مواجهتها.  اليوم  �شاعر  على  التي  الخيارات  بع�ص  هي  هذه 
نحتاجه اليوم اأكثر من اأي وقت م�شى، هو البتعاد عن النقد الذي 

يبحث عما تقوله الق�شيدة، وكتابة نقد يحّلل لنا كيف تقوله.

فادي �شعد
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ي�شتغرب؟ هل؟ هل؟
ل �شيء! وحدي كما يبدو هو من اأح�ّص ببرد في 
بالإيمان  ج��ّي��دًا  م��دّف��اأة  يبدو  كما  فالقاعة  الظهر، 

وحتى بال�شلوات!
)ها هو اأن�شي الحاج يقوم اإلى المن�شة(

اأن�سي: لقد قال اأدوني�ص كالمًا مهّمًا كعادته )كان 
اأن�شي يتكّلم بلغة اأقرب اإلى الدارجة اللبنانية في 
حين تكّلم اأدوني�ص بالف�شحى(. هناك عالقة بين 

الحركات التجديدية و�شناعة الله!!!

الله  هو  ها  يح�شل؟  م��اذا  للغرابة،  يا  ال�ساهد: 
م�شانعه  في  ناألفها  لم  جديدة  �شناعة  في  يعود 

ال�شابقة والمعروفة!

)لكن اأن�شي يوا�شل مع ابت�شامة(
اأرجو األ ُيفَهم كالمي اأنني اأتماهى مع خالق ما... 
وعلى اأي حال في ما يتعلق بمجلة »�شعر« اأوّد اأن 
اأقول لكم لم تكن لي تاأثيرات حقيقية ولم اأ�شاهم 
فيها واأن��ا نادم اليوم لعدم م�شاهمتي فيها. كنت 
في ذلك الوقت على الهام�ص، على هام�ص الهام�ص 
كع�شبة غريبة. عندي اليوم ندم، واأي�شًا ربما هو 
اإنني  لبرهة(  )يتوقف  اأم���ره.  على  المغلوب  ف��رح 
اأختلف مع اأدوني�ص الذي يقول اإننا كنا متنابذين 
ولم نكن نحب �شعر بع�شنا البع�ص. ل، فاأنا، على 
�شبيل المثال، كنُت اأحب �شعر اأدوني�ص و�شوقي 
ويو�شف. ل لم نكن متنابذين لم يكن من تناُبذ اإل 
عند اأدوني�ص الذي كان يفتح جبهات فيما اأنا كنت 
ينق�شنا  بالدنيا.  لأبتهج  ال�شرفات  تحت  اأتلّطى 
ول  باهظة  تكن  لم  التي  باأبّوته  بمحّبته،  يو�شف 
كانت عنده رغبة في اأن يخترع زعامة على ح�شاب 

الأدب. اإنه الغائب الأكبر والحا�شر الأكبر.

)�شمت في القاعة وهم�ص(

يقول  اإن��ه  اأدوني�ص  عن  بالقول  اكتفى  ال�ساهد: 

الأهمية  ه��ذه  نعرف  ول  كالعادة«  »مهمة  اأ�شياء 
القاعة  ف�شاء  في  معّلقًة  تركها  بها؟  يعني  وم��اذا 
على  اأدوني�ص حتى  قاله  مما  �شيء  على  يثنِّ  ولم 
الأخ��ي��ر عن  ه��ذا  اأطلقه  ال��ذي  الر�شولّي«  »ال��ن��داء 
و�شيا�شة  دي���ن  ل  ك��ث��ق��اف��ة  الم�شيحّية  ح�����ش��ور 
ذل��ك. وَمن  اأن يقول  به هو  اأول��ى  وح�شب وك��ان 
اأولى بالتعليق على هذا الأمر اأكثر منه الآن؟ ظّل 
هذا ال�شوؤال يرتطم في داخلي خ�شو�شًا اأننا على 
ما يبدو �شرنا في مكان اأقرب اإلى »الم�شّلى في 
الكني�شة« )»Chapelle« كما ي�شّمى بالفرن�شية(. 
ال�شاعر  �شديقي  على  اعتر�شُت  كيف  ت��ذّك��رت 
حينما  غّيوفك  يوجين  الكبير  الراحل  الفرن�شي 
قراأ �شعرًا في م�شّلى كني�شة »المجدلّية« ال�شهيرة 
في باري�ص وكان هذا المكان عنوان ندوة �شعرية 
وقد  ال�شعراء،  من  الكثير  عليها  يتوافد  باري�شية 
قلُت له حينها: »يا يوجين، لقد طّلقَت الكاثوليكية 
في  الجمهوريين  ���ش��ّد  ف��ران��ك��و  ال��ب��اب��ا  دع��م  منذ 
اأحد  باأّنك  نف�شك  ت�شُف  واأن��ت  الأهلية...  الحرب 
ب الوثنية في  �شُ المانهيرات المتحّركة - وهي النُّ
بريتانيا م�شقط راأ�ص غّيوفك - فماذا دهاك لتقراأ 

وفوقك المذبح وال�شليب«؟
اأع�شاب  �شحك يومها، وق��ال لي بهدوء وب��رودة 

وهو يداعب لحيته: »لم اأفّكر بهذا كّله«!
واأعمق  اأك��ث��ر  والأم���ر  ك��ّل��ه،  بهذا  نفّكر  هنا  لكننا 
اأم�شية تحت �شقف  لقراءة في  م��رور غّيوفك  من 

»المجدلّية«.

)جاء دور �شوقي اأبي �شقرا الذي بدا وكاأنه عائم 
في هواء الذكرى ولم يكن بالتاأكيد - كما بدا لي - 

يتحرك اإّل في بيروت الخم�شينيات...(

اأن�����ش��ي،  اأدون���ي�������ص،  ال���خ���ال،  ي��و���ش��ف  �سوقي: 
�شّيارة  الأي��ام،  تلك  بيروت،  ال�شعراء،  الأ�شدقاء 
الفولك�شواغن التي كان يقودها يو�شف الخال كّنا 
المتحّركة  الدائمة  ال�شالة  هي  كانت  جميعًا  فيها 
للحوار وال�شعر والختالف... اأجل الفولك�شواغن 

رزق  فيها.  جميعًا  كّنا  ال��خ��ال.  يو�شف  وقائدها 
الله... رزق الله... رزق الله...

يتهّجى  وه��و  بالدموع  ت��غ��رورق��ان  عيناُه  )ب���داأت 
ذكريات وكلمات لم تكن اإطالقًا اأهم من ح�شورِه 

ق ال�شور... و...( وحالته وتدفُّ
رزق الله... رزق الله...

ب��داأت مثل  اأب��ي �شقرا التي  )بعد ذكريات �شوقي 
تتال�شى، جاء دور  بي�شاء ل تظهر حتى  اأجنحة 
�شيقول  هل  نعرف  ول  الرّي�ص...  نجيب  ريا�ص 

�شيئًا لأن البرنامج لم يكن مكتوبًا...(

لقد كنُت الكومبار�ص و�شط حفل من  ريا�ص: 
ال�شعراء، كنت �شحافيًا بين مجموعة �شعراء. لم 
ِع المناف�شة يومًا، وعالقتي بال�شعر كانت عبر  اأدَّ

عالقتي بيو�شف.
)�شمت قلياًل واأ�شاف(

لكنني اأتذّكر اأن يو�شف الخال طلب مّني قبل اأن 
يرحل ورجاني �شيئًا واح��دًا هو: »ل تتخانق مع 

اأدوني�ص«
)ينفجر الح�شور بال�شحك وهو اأي�شًا وينزل عن 

ة( المن�شّ

قَت  طبَّ وق��د  ري��ا���ص،  يا  �شدقَت  والله  ال�ساهد: 
الو�شّية كما ينبغي...

كانت هذه المّرة الأول��ى التي يذكر - على الأقل 
الخال قد طلب منه  ب��اأن يو�شف  اأم��ام جمهور - 
ذل���ك، وه���ذا ي���دّل اأي�����ش��ًا على »روؤي���وي���ة« يو�شف 

الخال حتى في الميادين الال�شعرية كما يبدو.
الإ�شكال  عن  اأدوني�ص  يرويه  ما  اأي�شًا  ت��ذّك��رُت 
بينه وبين ريا�ص الرّي�ص والذي يبلغ اليوم اأكثر 
من ن�شف قرن، متوا�شاًل وبحّدة، حيث قال لي 
في اأكثر من منا�شبة اإن يو�شف الخال طلَب منه 
للن�شر  الرّي�ص  ريا�ص  اأر�شلها  ق�شائد  في  النظر 
في »�شعر« وقد وجدها ل ت�شتحّق الن�شر فرف�شها 
ال��ح��داث��وي  ال��خ��الف  ُتن�شر. ه��ذا ه��و �شبب  ول��م 

وال��ف��ك��ري وال��ح��ي��ات��ي وح��ت��ى الأخ���الق���ي ال���ذي 
يتوا�شل منذ 1957 بين �شخ�شّيَتين كبيرَتين في 

حياتنا الثقافية.
)كانت بين الح�شور، وعلى ال�شف الأول، �شّيدة 
في منت�شف العمر، على اأي حال لم تكن توحي 
وتبدو  ال�����ش��واد  ت��رت��دي  الخم�شين،  بلغت  باأنها 
وك��اأن��ه��ا اأم ال��ع��ري�����ص... اإن��ه��ا مها ال��خ��ال، اأرم��ل��ة 
كان  لو   - حياته  اآخ��ر  في  تزّوجها  التي  يو�شف 
حّيًا اليوم �شيبلغ من العمر 92 عامًا اأي اأن الفارق 
الأب  اأرملة   ...- عامًا   45 بينهما حوالى  الزمني 
وكّنا  �شيء  لقول  تتاأّهب  كانت  الراحل  الروحي 

ة( ننتظر، وها هي ت�شعد اإلى المن�شّ

مها: )بعد ال�شكر والعرفان للجميع من اأ�شدقاء 
اأق��ول  اأن  اأوّد  المنا�شبة(  على  وقائمين  و�شعراء 
لقد  ال��ي��وم!  ل��ه  َق��ب��َر  ال��خ��ال ل  لكم �شيئًا؛ يو�شف 
اأخ���ذوا ق��ب��ره ف��ي مقبرة غ��زي��ر! اأزاح����وا ال��رف��ات 
وو�شعوا مكانه جثًة اأخرى... واأخرى! ول يمكن 
قبره!  اإل��ى  التعّرف  اأو  جّثته  على  العثور  ال��ي��وم 
من  وال�شعراء  الأ�شدقاء  اإل��ّي  ياأتي  ت�����ش��ّوروا... 
كل مكان طالبين زيارة القبر... ول قبر! طالبُت 
الدولة والبلدية ول من مجيب. يقولون لي »اإعملي 
اختلطت  وق��د   ADN اأي  ولكن   ADN�ال فح�ص 
الجثث ببع�ص؟ لم اأ�شتطع اأن اأفعل اأكثر. حاولت 

ولكن تعرفون »منظّل ِنْحنا �شورّيي«.

اإل��ى  الجّثة  انقلي  ولكن  القاعة:  من  �سوت 
مكان اآخر... ل بّد... ل بّد...

مها: ل يمكن، اإنها تراب... تراب...

)هم�ص في اأذني �شاعر جال�ص خلفي: ولكن لماذا 
ل تاأخذها اإلى حديقة المنزل الكبيرة؟

لي�ص جميع  له:  قلت  بالحديقة!  معجبًا  يبدو  كان 
النا�ص يحّولون بيوتهم اإلى مدافن...
اأطرق وكاأنه ي�شمع هذا للمّرة الأولى(

غالف العدد الأول من 
»�شعر«، تليه توليفات 
الغالف مع بورتريهات 
ل�شعراء المجّلة 
)اأر�شيف »الغاوون«، 
ر�شم: عبد الله اأحمد(.

توا�شل الأرملة:
مها: ل بّد من العثور عليه... على القبر!

القبر، حمل جّثته  للهول. هل هرب  يا  ال�ساهد: 
ورحل.

طغت مطالبُة الأرملة بقبر على نداء اأدوني�ص بعمل 
جائزة لل�شعر الحديث. ها هي مناف�شة من طراز 
»ب��ي��روت  بمنا�شبة  الحكومة  نطالب  ه��ل  ج��دي��د. 
الخال  ليو�شف  بقبر  للكتاب«  عالمية  عا�شمة 
موؤ�ش�ص »�شعر« اأم ب�»جائزة«؟ �شمعُت ثالثًا يوؤّكد 
اأي�شًا على و�شع ا�شمه على �شاحة اأو �شارع في 
ال�شائع  القبر  بين  ُمطرقًا  الح�شوُر  ظّل  بيروت. 
َر  والجائزة المطلوبة وال�شارع الذي ينتظر اأن ُيغيِّ

ا�شمه.
لكن مها الخال لم تتوّقف عند هذه النقطة:

مها: اأوّد اأن اأقول لكم �شيئًا اآخر:
اإلى  اأنه �شيعّرفني  قال لي يومًا في بداية زواجنا 
وكاأنها  يدها  بقب�شة  )اأ���ش��ارت  �شعراء  »كم�شة« 
ال�»كم�شة« ودللتها( وكانت  على  توؤّكد  اأن  تريد 
اليوم؛  الحداثة  �شعراء  كبار  ت�شّم  هذه  الكم�شة 
اأن�شي الحاج، اأدوني�ص، �شوقي  محمد الماغوط، 
اإن��ِك لن تحّبيهم  اأي�شًا  لي  لكنه قال  اأبي �شقرا... 

كّلهم.
)تتلّفت حولها بابت�شامة نحو الجميع(

ولكنني اأحببتهم كّلهم.
الخال  يو�شف  ع��الق��ة  اإن  اأي�����ش��ًا  اأق����ول  اأن  اأوّد 
اأيامه، وهو  باأدوني�ص كانت عميقة جدًا. في اآخر 
على فرا�ص الموت، بعَث اأدوني�ص بر�شالة اإليه وقد 
َر الطلب ت�شَع  طلب مّني يو�شف اأن اأقراأها له وكرَّ
مّرات بال�شبط، وكان في كل مّرة يتمّتع ويمتلئ 

بما ي�شمعُه فيها...
اأما اأن�شي الحاج فاأنا اأوؤّكد لكم اأنه رّبما كان ي�شتاق 
اإلى روؤيته اأكثر مما كان ي�شتاق لروؤية ابنه طارق.

اأما �شوقي اأبي �شقرا فكان منذ ذلك الحين ودائمًا 
اآخر  حتى  ظ��ّل  رفقة  وف���وؤاد  ب،  المحبَّ الطفل  هو 

لحظة رفيق الفترات ال�شعبة، وبخ�شو�ص ريا�ص 
الرّي�ص فاأوّد اأن اأخبركم اليوم، ول اأعرف اإن كنتم 
قد �شمعتم بذلك من قبل، هو الذي تحّمل تكاليف 

طبابة يو�شف الخال وعالجه.
اأنفا�شها  ت�شتعيد  ال��ق��اع��ة...  ف��ي  ح���اّر  )ت�شفيق 

وتعود اإلى حديث القبر(
�شريح  قبر،  لأج��ل  �شيئًا  افعلوا  يمكن،  ل  ل... 
ل��ي��و���ش��ف، اأن��ت��م ت��ع��رف��ون ي��و���ش��ف ك���ان اأن��ي��ق��ًا... 
اأبي  اأنيقًا حتى في رم��اده كما كان يقول �شوقي 

�شقرا...

ال�ساهد: ولكن ما عالقة الأناقة بال�شريح؟!

مها: يجب اأن يكون ال�شريح جمياًل وبهّيًا عندما 
ندخله يذّكرنا بالراحل واأناقته.

ال�ساهد: ها هي الزوجة تعود، ل الأرملة.

)�شليمان بختي ياأخذ الميكروفون و�شط ا�شطراب 
الحا�شرين في القاعة، وقد بداأ ال�شعراء والأدباء 

على المن�شة يتدالون في ما بينهم(
ه��ا ه��و ال��م��و���ش��وع ال��ج��ام��ع ال���ذي رب��م��ا �شيقود 
خطاهم التي ذهبت في جهات متنافرة اأو متنابذة 
على حد تعبير اأدوني�ص. �شرُت اأفكر لعّلنا نعود 
اإلى جمع كلمتهم حول »قبر«  كما اجتمعوا قبل 
اأكثر من ن�شف قرن حول »�شعر«! والفرق وا�شح 
الناحية  م��ن  خا�شة  وال��رم��َزي��ن،  الع�شَرين  بين 

الحداثوية...

)ب�شيء من التوّتر( كيف ن�شترّد قبر  الراوي: 
يو�شف الخال؟

)الو�شو�شة بين الح�شور م�شتمّرة. هل نوقع على 
عري�شة، لكن من اأجل قبر اأم من اأجل جائزة؟ لم 
الأثناء  ه��ذه  وف��ي  نتيجة.  اإل��ى  ل  التو�شّ في  نفلح 
القاعة،  و�شط  م��ن  يخرج  مت�شائل  ناعم  �شوت 
اإيتل عدنان لعلها تريد  اإنها  راأ�ص �شغير يعلو... 

ال��راوي  الكلمة...  تطلب  اإيتل  �شيئًا...  تقول  اأن 
يوافق(.

بيو�شف  خا�شة  �شهادة  اأق���ّدم  اأن  اأري���د  اإيتل: 
1966 في »غاليري  ع��ام  ك��ان ذل��ك  ب��ه.  وعالقتي 
باللغة  )تقولها   »Rue des phiniciens الفن 
بلّغتها  موا�شلًة  الفينقيين.  ���ش��ارع  الفرن�شية: 
ال���دارج���ة( َحِكينا ب��الإن��ك��ل��ي��زي، م��ا ك��ن��ْت اأع���ِرْف 
عربي. اأن��ا اأُب��وي �شوري واإّم��ي يونانية وق��ال لي 
اأول  ه��ذي  اكتبيلنا«.  تعي  »ع��اوزي��ن��ك...  يو�شف 
مّرة في حياتي اأ�شمع حدا يقول لي »عاوزينك«! 
اأنا كنت في اأميركا ومين عاوزني هون! بعدها عم 

ترن في راأ�شي.
ِي��ف��رْح يكت�شف �شاعْر  ك��ان  َك��ري��م،  ك��اْن  يو�شف 
جديد. ما ِكنْت اأعرْف ِمن حكيْت معو اإنو �شاعر، 
ما قال لي. بعد �شنة ب�ص يا الله عرفت اإنو �شاعر. 
واأدب��اء  ب�شعراء  ق��ارّن��اه  واإذا  نف�شه،  ين�شى  ك��اْن 
و�شارتر  بريتون  مثل  العالم  في  مجالت  ِعْملوا 
واحد  كل  كانوا  لأنهم  لي�ص؟  ِمْثلهم.  ك��ان  ما  هو 
عنده فكرة خا�شة فيه وما يجيب اإّل النا�ص اللي 
و�شارتر  بمجالته  بريتون  عمل  ما  متل  ي�شبهوه 
بالأزمنة الحديثة، لكن يو�شف كان يفرح بال�شاعر 

ب�ص ال�شاعر. كان مفتوح... مفتوح...
)�شّيدة اأخرى ل عالقة لها بالأمر، لكن لها عالقات 
رّبما مع اأ�شحاب المكان والقائمين طلبت الكالم 
و�شط و�شو�شات ولم اأ�شمع ل ا�شمها ول ما قالت 
ول اأعرف لماذا... هكذا! اإّل اأن الراوي طلب من 
رفعت طربيه، وهو ممّثل معروف، اأن ي�شعد اإلى 

ة ليختتم بق�شيدة من �شعر يو�شف(. المن�شّ

رفعت: )يقراأ بح�ش�ور م�ش�رحي متمّيز(
متى ُتمحى خطايانا؟ متى تورُق

اآلم الم�شاكين؟ متى تلم�شنا
اأ�شابع ال�شك؟ اأاأموات

ترى نحن على الدرب ول ندري؟
توارينا عن الأب�شار اأكفان

من الرمل غبار ذّره الحافُر
في مالعب ال�شم�ص...

ب�شكل  الم�شهد  طربيه  رف��ع��ت  اأن��ه��ى  ال�ساهد: 
م�شرحي، وبداأ الجّو يتداخل بين ال�شعراء الرموز 
 - اأعمارهم  تتراوح  الذين  الحا�شرين  وجمهور 
في الغالبية العظمى - بين الخم�شين وما فوق... 
جمهورهم!  ول  ال�شعراء  ل  �شباب؛  بينهم  لي�ص 
الحا�شرون هم من عاي�ص »�شعر« اإذًا، ول تعني 
اأحدًا �شواهم في بيروت اليوم. اأطرقُت حول هذه 
عندها  اأح��د  يتوّقف  ل��م  التي  ومعانيها  ال��ظ��اه��رة 
ولعلها اأهم �شوؤال خرجُت به من الأم�شية. لكنني 
»�شعر«  لأن  عراقّي  ب�شوؤال  اأي�شًا  من�شغاًل  كنت 

كانت تعني لنا الكثير. ُرحُت اأقول في نف�شي:
اإح��دى  »�شعر«  مجلة  كانت  وب��ي��روت  ب��غ��داد  بين 
الحديث  ال�شعر  اآف��اق  اإل��ى  النتقال  محطات  اأه��م 
ال�����ذي ق����ذف ب���ن���ا، ن��ح��ن ال�����ش��ع��راء ال��ع��راق��ي��ي��ن، 
والمعتقدات  ال��ط��واط��م  لكل  ال��رف�����ص  ع��وال��م  ف��ي 
رموزها  بكل  والأ���ش��ول  والأيديولوجيا  وال��دي��ن 
اأبراجها واأ�شرحتها  التي تحّديناها في  وقالعها 
ومعابدها... وقد حاولنا اأن نقيم محطتنا ال�شعرية 
الخا�شة بنا »�شعر 69« وكانت كذلك بعد 12 عامًا 
»ب�شملتها«  في  وو�شعنا  بيروت  في  »�شعر«  من 
اإله  ل  الأول،  الطراز  من  دادائيًا  �شورياليًا  بيانًا 
ول �شّيد، ل اإ�شالم ول �شيعة ول �شّنة ول م�شيح 
الخاّلق  والتداعي  المطلق  الجمال  اإل  مرجع  ول 
في ال�شعر والنبثاق في الكلمة... والت�شّدي لكل 

القناعات الم�شبقة والإيمان بكل اأ�شكاله.
المو�شوع  نتحّدث في  نفعل؟ هل نحن  كّنا  م��اذا 
نف�شه؟ لو يخرج علينا ناقد اأو �شاعر اليوم ليقول 
ديني  ندافع عن خط  كّنا   »69 »�شعر  اإننا في  لنا 
اأو  ال�شيا�شة  في  ل  الثقافة  في  �شواه  اأو  �شيعي 

الدين لكانت نكتة المو�شم.
؛ »�شعر 57  تلك الليلة حاولت النوم بين �شريريَّ

بيروت« و»�شعر 69 بغداد«.
لكني لم اأنم.
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فرديناند دي �شو�شير، 
ر�شم: �شحر برهان.

اأنفا�شه، ورمى ما في  التا�شع ع�شر  القرن  لفظ  بعدما 
�شواء  معرفية  واأن�����ش��اق  وفل�شفات  اأف��ك��ار  م��ن  جعبته 
افتتح �شو�شير  اأخالقية - حياتية؛  اأم  اأكانت وجودية 
رائُد البنيوية القرَن الع�شرين قائاًل: »وما من �شراع في هذا العالم 
اإل �شراع اللغة: عليها وداخَلها«. رّبما كان �شو�شير محّقًا اأو غير 
ر عنه بدّقة متناهية.  محّق، وقد نختلف اأو ل على قوله؛ لكن هذا ما عبَّ
ك�شف �شو�شير قبل غيره اأحد اأوجه ال�شراع في القرن الع�شرين، 
قرن الغرائب، - والذي انتقلنا  في ن�شفه الثاني خا�شًة من »علم 
الحاجة«، وهذا ما قام عليه القرن التا�شع ع�شر )المارك�شية( مثاًل؛ 
اإلى »علم ال�شتهالك« -؛ اللغة حقًا هي اأحد اأوجه ال�شراع، ففحولتها 
انتقلت اإلى �شراع الح�شارات؛ و�شراع الكتابة والمن�شورات، وفي 
النهاية اأ�شبحت اللغة اأحد اأوجه �شراع الوجود: التفكيكيون قالوا 
»ال�شيرورة والمتتالية الزمنية« التي تحكم وجودنا؛ ل ت�شمح ببقاء 
ٌر؛ و»ما تاريخ الفرد اإل بحثه عن  فكرة جامدة، الفكر حرٌّ دائمًا ومتغيِّ
الحّرية«: هذا ما قاله هيغل اأي�شًا عن الإن�شان الفرد. اإذًا: ل مكان في 
هذا العالم لمن يريدون اأن يقودوا ال�شراع باأفكار م�شكوبة بقالب 
وَن ب�»الأيديولوجيين«  من حديد و�شّوان؛ لكّن الكثيرين مّمن ُي�شمَّ
الحيوان  حّرية  لرّبما هي حكمة  الأف��ك��ار؛  بر�شانة  اإل  ير�شون  ل 
في  وردت  التي  الحّرية  تعاريف  اإح���دى  في  �َشَندها  تملك  والتي 
»معجم للند الفل�شفي«، والتي ل تخ�صُّ الحّريَة اإل بالحيوان، اأي 
خارج النطاق الإن�شاني. لنكتِف هنا بق�شة ذيل الكلب التي تتناقلها 
في  اعوجاُجه  ي�شتقْم  لم  الكلب  فذيل  العربية؛  والطبقات  ال�شحف 
القالب؛ لكّن عقَل الإن�شان قد تعّفن في مليون قالب؛ قد يقول البع�ص 
ولكْن  الزئبقية،  والحّرية  التنّوع  عالم  في  انتهت  الأيديولوجيا  اإن 
عون انتهاَء الأيديولوجيات - هل تخّل�شنا  لي�شاألوا اأنف�شهم - من  يدَّ

من تطبيقاتها، هواج�شها، �شفاتها؟ 
على ظهورنا،  عبئها  ومن  نظريًا  عبئها  من  انفككنا  اأننا  الم�شحك 
اأكثر؛  ل  المراكز  ف��ي  الخ��ت��الُف  باأعناقنا:  ها  نجرُّ زلنا  م��ا  لكننا 
طًا في ما ي�شتهي؛ ل في ما  فالحّرية التي قد يتبّناها الفرُد تجعُله منمَّ
يحتاج، فنخرُج من »الأيديولوجيا النظرية« لندخل في »الأيديولوجيا 

ا �شيٍف ل مفّر منهما. ال�شلوكية«: حدَّ
»�شاَر الفحوُل على خيوٍل        واأنَت وراَءهم فوق الأتاِن«.

التي جعلت الإن�شان مركز  التفكيكيون الأن�شاق، والأفكار  حارب 
الو�شيط،  الع�شر  اأدبيات  عن  مختلف  لديهم  ال�شراع  ال�شتنارة؛ 
َر عن ا�شمئزازه  وما بعده بقليل؛ فوكو في »حفرّيات المعرفة« عبَّ
ة، ل �شراع  من احتواء التاريخ والفرد في ن�شق ما؛ هاجم اأيَّ كليَّ

عاّمًا �شاماًل؛ ل حلَّ �شاماًل )اأي حّل �شامل �شيحمُل عنا�شَر غريبًة 
رف�َص  �شوبنهاور،  ق��راأ  بعدما  نيت�شه  المحلول(؛  خ�شائ�ص  عن 
�َص الإرادة المتفّوقة على العقل، رف�َص  َم، قدَّ العقَل والإن�شاَن والتقدُّ
والفل�شفُة،  العقُل  لنيت�شه  واأي�شًا   ، الديكارتيَّ الت�شل�شليَّ  �شاَق  التِّ
ٌر  الذين ي�شبوَن اإلى الحقيقة ل يو�شلوَن اإل اإلى الهالك، هي متغيِّ
ل ُتحَتوى في قالب. اإذًا. ال�شراُع مفتوح مختلف كبير عميق؛ كل 
ما يوؤّدي اإلى الكثرة يكون مرادفًا و�شبيهًا له، هل هي خطوٌة نحو 
العدمّية ل اأكثر. ل نعتلي الأ�شجاَر، ونتكّلم، ول نحفر في الأر�ص، 
ونتكّلم. اأوجُه ال�شراع الآن مختلفٌة؛ والكلُّ ي�شرخ على هواه. اللغة 
رات هيغل المجّردة حملتها اللغة؛ وموا�شيُع  اأُ�شبعت بالأفكار، ت�شوُّ
ٌد يواجهه  مارك�ص المادّية حملتها اللغة. اإذًا هل هناك �شراٌع ما محدَّ
اأو  المجّرد،  من  تنطلق  ذاتية  وب��اأدوات  وبحّرية   ، الحاليُّ الإن�شاُن 
اللغُة  �شقطت  بعدما  وال��م��اّدة،  المح�شو�ص  من  تنطلق  مو�شوعّيٌة 
كفاعل اأحادّي لفكرة ال�شراع؟ عالمنا قد يحمل كلَّ ال�شفات، عالمنا 
ث عنه الرومنتيكيون: ل اأ�شداَد؛ بل �شيالٌن  الآن عالٌم ي�شبه ما تحدَّ
وعقله  بعاطفته  ظواهره  بكّل  العالَم  لنفهَم  �شابط،  دون  بالحّرية 
وُعنفه وغرائزه. البداية كانت هكذا، ولتكن النهايُة. من الممكن اأن 
يكون الرومنتيكيون قد ا�شت�شعروا العالم باكرًا، ولكن اأين �شراع 
الحرّية الآن؟ اأين يتجّلى باأ�شطع �شورة؟ لُنتابْع معًا: ال�شراع في 
هذا العالم دوَن حلباٍت انتقائّية اأو افترا�شّية؛ لقد خرجنا من زمن 
باأف�شل  وتبرز  مفتوحة،  عوالم  الحلباِت  ومكاُن  المواقيت،  اإعالن 
َمها  ُمقارباتها التاريخية في نموذج غيوم ملك اإنكلترا - الذي ق�شَّ
ِد؛ غيوم مدَّ اأجل  اإلى �شتين األف اإقطاعية، ل نموذج ب�شمارك الُموحِّ
كه. ال�شراع في وحدة متما�شكة يحتاج اإلى  عه؛ بل فكَّ ال�شراع، ونوَّ
اأن�شاٍق لم يكن غيوم الم�شتبدُّ يملُك اأدواتها؛ التفكيُك ي�شالح القّوَة 
الخا�شعين  ال�شحايا  ُتفرز  الجزيئات  اأكبر.  ب�شهولة  الخا�شِع  مع 
ُم الوقَت باآلّية اأكثر، هي �شوريالّية  وُتكثر من عدد الُم�شتبّدين؛ تق�شِّ
تنتهي بالخ�شوع الأف�شل لأماكَن اأ�شيق؛ هذا هو نموذج التفكيك 
في زمن غيوم: اأنانّيٌة اأكثُر وخا�شعون اأقّل. واأ�شيُف اإن �شراَع عالم 
الحّرية لإن�شان يختار حّريَته لن يراها في الدولة، اأو في الجماعة؛ 
فاختياره في منطِق التاريخ هو �شراٌع مع اأنانية الم�شيطرين، وما 
يمنحوَنه من حقوق... ل �شراع  وا�شحًا حّتى الآن، بالأحرى ل 
�شراع يمكن لالإن�شان دخوله ُحّرًا دون اإكراِه اأناُه. »لْم ننت�شْر حّتى 
الآن نحن بني الإن�شان«. هل نقترب اإذًا من العدمّية؛ عدمّيِة نجاعِة 
الحّريِة في زمٍن ي�شيطر فيه البع�ُص على دونّية ال�شعوب وغريزتها 
الطبيعية في الخ�شوع؛ رّبما اأبكْرنا في الو�شول اإلى العدمّية حتى 

الآن؛ فال�شراع - واإن كان وا�شحًا اأنه ل يحمُل الم�شاواَة -، ولكنه 
َته. »ما زال  تحت قبب البرلمانات قد ُيعيد اإنتاج نف�شه، ويفر�ص قوَّ
اب مثاًل اأثٌر كبيٌر في  لجماعات ال�شغط وبع�ص ال�شلطوّيين: كالنوَّ
فْق؛  هذا العالم«  )اإدوارد �شعيد(. الإن�شان داخل الدول، واإن لم نتَّ
لم يملْك اأداَة الحّرية ليكون حّرًا، هو حّر بما ح�شَل عليه من حقوق، 
وما ُيفر�ص عليه من واجبات؛ لكّن لل�شلطة دائمًا كالمًا اآخَر فوق 

حّرية ال�شعوب، وفوق قرارها.
ث عنه الرومنتيكيون، ولو كان ُجزافًا اأو  اإذًا، ما هو العالم الذي تحدَّ
وؤًا؟ اأهو عالمهم الذي رف�َص هيغل قراءَته بهذا ال�شكل، عالمًا دون  تنبُّ
دًا  موحِّ عالمًا  وانفعالت؛  وغرائز  بعاطفة  محكومًا  عالمًا  اأ�شداد، 
لذاته، عالمًا يدفعه الإن�شاُن بكّل ما حمَل وَيحمل؛ هو عالم الإنترنت، 
ل غيره، هو المو�شوُع واأنَت الذاُت، هو مو�شوع دون معيار ككّل 
غرائز العالم التي ُتحيط بنا؛ هو المكان الوحيد الذي ل ُيحَكم ما 
فيه بقانون ما، رغم ما اكت�شَفه الموؤلِّفون موؤّخرًا، وهو اأن مجتمَع 
فق عليه! القرا�شنِة وحياتهم و�ُشُفنهم قائمٌة على قانون ُعْرفّي ما ُمتَّ

الإنترنت دون قانون مفتوح فيه كل �شيء، كّل قّطاعاِت المعرفة واللّذة 
)جن�ص، معرفة، فّنانون، اأفالم، �شور، طبخ، اإعالم، رق�ص، ريا�شة، 
واإلى ما ل نهاية، من الكيمياء اإلى ال�شيمياء...( نب�ٌص ل يهداأ، ول 
يرتقي ُكمونًا؛ اإنه - بال �شك - اأ�شمى واأ�شطع مكان للحّرية، و�شَل 
بها ال�شيالُن اإلى اأن ت�شنع ال�شداقات، قد يراها البع�ص �شادقة، 
ولَم ل؟ اإنه فعل حّرية ل ُمنتٍه، قد يحتوي كلَّ �شيء، هو مو�شوٌع، هو 
الخارُج المليء بالعوالم؛ ما بقَي عليك هو اأنَت - الذاُت - اأن تنتهَي، 
هو ل ينتهي. واأنَت من المحال األ تنتهي، فاختْر عالمَك داخله؛ قد 
تكون - هذا ما حدث اأو قد يحدث - ما زلت مترّددًا بالدالِّ لأ�شَل 
اإلى المدلول؛ اإنه حلبة ال�شراع الأكبر والذي يحوي كّل الحلبات 
الُمنتقاة، ففيه اللغة و�شراعها، مناهُج المعرفة وتنّوعها، فيه اللّذة، 
وهيهات! فيه التاريُخ والبحُث عّما ُير�شيَك؛ فيه اأيادي الراأ�شمالية 
الإنترنت  م�شّلعون(.  واأ�شخا�ص  )�شلع  بم�شاهيرها  باإعالناتها، 
طت الإن�شاَن بعوالمه، اإلى اأن و�شلْت   دت العالم بم�شكالته، ونمَّ وحَّ
اإلى ما و�شلْت اإليه، لَك اأن ُتبرز كلَّ ما و�شلَت اإليه بما تعيه اأو ل تعيه 
اأكبر ظاهرة احتجاجية لالإن�شان على وجه الأر���ص؛ هي  فيه، هي 
�شلتَك بالكينونة، �شلتَك بكّل ما ت�شعر به في زمن اللّذة. ما يعنيني 
على وجه الدّقة: اأن الإنترنت تلك الظاهرة التي تجاوزت اأي محاولة 
بحثّية ل�شبط محتواها، هي اأق�شى مرحلة لعقالنية، الإنترنت التي 
من  حّرية  م�شاحة  اأكبر  هي  عالَمنا،  واخت�شرت  ق�شايانا  َمت  قزَّ
الممكن اأن ي�شعر بها الفرد، اإنها لالأ�شف اأكبر مكان لحّرية خاوية.

نوار جبور

كاريكاتور 
�شحر برهان.

و»تف�شير  الطبري«  »تف�شير  كتب  في  وردت  الحكاية 
اأن  اأكثر من مرجع ديني،  ابن كثير« والحاتمي، وفي 
ف�شاأل  ينام،  الإل��ه  ك��ان  ما  اإذا  يعرف  اأن  اأراد  مو�شى 
المالئكة عن ذلك، فما كانت الإجابة �شوى اختبار يتمّثل في الآتي: 
على مو�شى اأن ُيم�شك قارورَتين، واحدة في اليمنى والأخرى في 
الي�شرى ثّم يحاول اأن يبقى م�شتيقظًا ما ا�شتطاع، حاول مو�شى 
وُك�شرتا،  يَديه  من  القارورتان  ف�شقطت  غفا  ما  �شرعان  لكنه  ذلك 
ولذلك عرف الإجابة: لو نام الإله لنك�شر كل �شيء. القارورتان هما 
ا�شتعارتان لالأر�ص وال�شماء. اأما القارورة المذكورة هنا لغة فهي 
تلك »الحوجلة« ال�شغيرة الوا�شعة الراأ�ص - رّبما - كما ورد ذلك في 
كتاب »ال�شحاح في اللغة« للجوهري اأو كما يقول ال�شاعر )بيتان 
ق��ارورة/  في  حمراء  »وم��دام��ة  غير(:  ل  القارئ  لإمتاع  نوردهما 
كواكب/  والحباب  �شم�ص  وال��راح  ب�ي��ش�اُء/  ي�ٌد  ت�حمل�ه�ا  زرق�اء 

والكّف قطب والإناء �شماُء«.
تم�شك  م��ن  وح��ده��ا  ولي�شت  ت��ن��ام.  ل  م��ن  وح��ده��ا  الآل��ه��ة  لي�شت 
على  ي�شهرون  ال��ذي��ن  المتاأّلهين  م��ن  اآخ��ر  ن��وع  هناك  ب��ال��ق��واري��ر، 
العربية.  والإع��الم��ي��ة  الثقافية  المنابر  على  من  �شخ�شّية  ق��واري��ر 
اإنهم ل ينامون يترّب�شون الكترونيًا بما ُين�شر من مواد وتعليقات. 
اإل بتلك الغفوة الأب��دّي��ة... لكنها  ل تنك�شر قواريرهم ول تت�شاقط 

تنك�شر في النهاية.
�شدنتها  لها  اآلهة  الآل��ه��ة.  هنا  ها  ي�شبهون  الثقافيون  ال��م��ح��ّررون 
�شي�شبهون  بعيدًا  اأي�����ش��ًا.  وال��ك��اف��رون  عبدتها  بها،  وال��م��وؤم��ن��ون 
�شيوخ القبيلة. معنى ذلك اأن موالين ُين�شر لهم و�شعاليَك يعي�شون 
وينامون في العراء. ثّم �شي�شبه منبرهم ق�شر الخليفة اأين ل ينجو 
اأما كاتبو الأغرا�ص الأخ��رى ف�شوف ينوحون مع  المادح،  �شوى 
الدينية  المنابر  الثقافية  منابرهم  و�شت�شبه  الزنازين.  في  الحمامة 
في اإ�شدارها للفتوى تلو الأخرى وللحكم تلو الآخر، ا�شاألوا كّتابنا 
العرب �شتجد من هو مغ�شوب عليه في ذاك المنبر اأو ذاك، ومعنى 
هذا اأن ح�بره ق�د اأُبيح كما ُيباح الدم. لهم في ذاك المنبر ماآربهم 
المنبر  من  تعرف  �شوف  ال�شخ�شّي.  غنمهم«  على  »يه�ّشون  ومنه 
)اللكتروني خا�شة( �شكنات المحّرر - واآه لو يتحّرر - وحركاته، 
حركات تخ�ّص اأحيانًا اأ�شفاره وباراته وفي اأّي بالد هو واإلى اأين 
وبمن  ليلة  منذ  التقى  من  مع  ذاك  المنبر  من  �شيتوّجه. و�شتعرف 

يلتقي غدًا. الأمر يحتاج اإلى نوع من الذكاء ودّقة القراءة ل غير.
محترمًا  ا�شمًا  كنت  )ول��و  الأول��ى  ماّدتك  ُتن�شر  ل  المنبر  ذاك  في 
ومعروفًا، ول اأق�شد نف�شي طبعًا(، تقول قد يكون العيب في الماّدة، 

ول ُتن�شر الثانية والثالثة... اأنت اإذًا مغ�شوب عليك. لأنك من بين 
اأ�شياء اأخرى كتبَت ذات مّرة متناغمًا مع عدّو المحّرر! وفي ذاك 
المنبر ل ُين�شر تعليقك، وكّل التعليقات المن�شورة تعليقات متمّلقة 
وم�شّبحة با�شم المحّرر - ما�شك القارورَتين - اأنت ل تتمّلق ول�شت 
تابعًا، اأنت مو�شوعّي لذلك �شتتاآكل نيرانك و�شترتطم مواّدك الحاّرة 

بفيرو�شات الحا�شوب و�شتذوي اأغ�شانك.
من على ذاك المنبر يطّل الرّب بقارورَتيه يطلق الحقيقة و»ال�شحيح« 
- هذه العبارة ن�شعها بين مزدوجَتين لأنها وردت في مقالة ن�شرها 
�شاحب منبر في منبره، وهو يتحّدث عن ال�شحيح المطلق! - تكاد 
تته�ّشم  النبل وتكاد  تاأخذك رعدة غياب  ت�شرخ في مكانك وتكاد 
الكتابات  كّل  ي�شتفيد من  الثقافّي ل  للمحّرر  ما  اأخ��رى.  اإث��ر  كلمة 
في  العري�ص  بالخّط  المكتوب  ه��و  ل��م��اذا  ت�شله؟  التي  الإن�شانية 
المكان الأقرب اإلى العين؟ لماذا ل ين�شر �شوى لأ�شماء دون اأخرى 
من �شاحة دون اأخرى؟ اأنت ل ت�شّدق طبعًا ما ُيحكى... اأنت خائف 
من ت�شديق ذلك، لأّن الثقافة رحبة واأجمل من اأن تتحّمل ما ت�شمعه 

من المحّنكين. 
�شيبرق كل ما ي�شدر له من كتب، و�شيوّفر لذلك كّل ما ا�شتطاع 
من الأ�شاليب الجديدة المتوافرة لأن ي�شل كتابه اإلى اأ�شقاع الدنيا. 
الأمر.  باأهّمية  التي توهمك  ال�شطور  تلك  الخبر �شيمّر مكتوبًا في 

�شيلمع الخبر و�شيغطي على الأخبار الأخرى كّلها.
النت، فتجد كلمة »ل  اأو على  ماذا عندما تفتح جريدة في ورقها، 
نام؟  هل  القارورَتين؟  بما�شك  حّل  م��اذا  الثقافّي؟  للركن  �شدور« 
وهل انك�شرت قارورتاه؟ اأّما في المغرب من الوطن العربي )ول�شت 
ة ا�شمها »عطلة  متاأّكدًا من وجودها في ال�شق الآخ��ر( ف�شتجد �شنَّ
البحر  م�شارف  على  واأن���ت  م��ا  مقالة  ت��ق��راأ  ل��ن  الثقافي«،  الملحق 
الأبي�ص المتو�ّشط. هناك تعار�ص ما بين الموجة المقبلة على قدَميك 
وبين مقالة اأو ق�شيدة ت�شف تلك الموجة. رّبما لأن المحّرر الثقافي 
ال�شيف.  في  يكتبون  ل  الكّتاب  اأن  واعتقَد  ال�شيف  عطلة  اختار 
الكتابة عناء. والمحّرر الثقافي بال نائب ذلك اأنه ل ي�شتطيع ت�شليم 

قارورَتيه اإلى غيره.
من على ذاك المنبر يقود خيطًا دقيقًا، �شّجة اإن �شاء اأو خ�شومة، 
عداوة دعنا نقول ذلك. من على المنبر ذاك ي�شوغ اللعبة وقوانينها، 
وهي لعبة لم تكن يومًا عادلة ول في م�شتوى الف�شاء الرحب الذي 
يترّب�ص  المنبر  ذاك  وم��ن  وفيها.  عليها  للم�شتغل  الثقافة  تمنحه 
بالمنابر الجديدة، كاأن قارورَتيه ل تكفيانه فيطمح اإلى م�شك اأكثر 

من ذلك. يطمح اإلى م�شك القارورة في معناها المطلق.
بين تلك المنابر تناُغم. ذاك يخدم ذاك. وذاك يذكر ذاك. الأمر ي�شبه 
ال�شيء المحّلق الذي يتجاوزك ويتجاوز �شاحتك الثقافية ال�شعبة. 

الجيل  اإل��ى  الجيل  �شينقلها  ث،  ���ش��ُت��ورَّ خ�شومة  المنابر  تلك  بين 
كالخرافة الطفولّية. اأرباب يملكون كّل المالئكة المعروفة، لهم من 
ور ومن يقب�ص الأرواح ومن ينقل الوحي... اإلخ. ل  ينفخ في ال�شُّ
ندري اإن كّنا هنا مبالغين قلياًل، لكن ما الذي يدفعنا اإلى كتابة مثل 
هذا الكالم؟ اإنها الحرقة، اإنه التمّزق الذي ننعم به كل �شباح ما اإن 
فتحنا �شفحاتنا المبّجلة  )favoris( التي تحتوي على كل ال�شحف 
والمجالت اليومية والأ�شبوعية وال�شهرية الورقية اأو اللكترونية. 
على  تحتوي  المبّجلة  �شفحاتنا  كانت  اإذا  و�شوحًا  ي��زداد  الأم��ر 
ال�شحف العربية والأجنبية �شن�شقط ل محالة في نوع من المقارنة 
ل مجال للحديث فيه الآن. لي�ص لديك الحق في مناق�شة اأولئك، فهم 
على منابرهم واأنت في ركنك ال�شائع. هم اأب واأنت ابن، ولم ي�شمح 
لك الجّو العام ول الن�شق اأن تغادر العائلة في �شن الثامنة ع�شرة. 
اإنهم يح�شرونك في �شجن الجيل والزمن والبلد. اإنهم ل ينتبهون 

�شوى اإلى الجعجعة المحيطة بهم.
هذا م�شهدنا الثقافي ونحن من نكّون نقاطه المتحّركة وتف�شيالته، 
نعومة  اأكتب خطبة وداع رغم  كاأني  تّبًا...  الم�شوؤولون عنه.  نحن 

اأظفاري، ورغم األ عالقة لي بالُخَطب، لذلك اأوقف هذه الماّدة هنا.

�شالح بن عّياد
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في عتمة النهار كان �شوُتها
طال�شَم ولمُع عيَنيها �شعاعًا 

في ذرى المعا�شي
وكلُّ اإ�شبع اإ�شارة اإلى تاريخها الممتّد 

من مزرعة اللوز اإلى 
الخيال  منبع  ح��ّت��ى  ال��ح��ري��ر  و���ش��ائ��ِد 

غي وي�شَمُع وانبثاِق �شمتها الذي ُي�شْ
لول ُكُرومها وترتيل ال�شفَتين

وُخ��ط��وُة  كالحًا  الحياة  م���وروُث  لكان 
الورديِّ عاثرة

لقاَل كل ُجندٍب: اأنا الحمامة الع�شفورُة 
الم�شاك�شْة

دْة في دوحِة الغزلن والعنادل الُمغرِّ
�شّتاَن بين لوثة الل�شان وانثيالِه 

كان الم�شاُء �شاخبًا وال�شوُء ال�شفيُف 
ُيْدني كلَّ نافذْة،

اأحالتها �شتائُر الحياِء في النهاِر �شفحًة 
رْة. م�َشفَّ

�شْت كم من اأُ�ُشود ُروِّ

كم من �ُشيوف �ُشِهَرْت فاأُغِمَدْت
كم قّبعاٍت ُرِفَعْت 

كم من حروب اأُطفئْت
مْت كم من كوؤو�ص ُه�شِّ
فوق ال�شفاه ال�شامئة

ُد الُمباغتة كم فكرة ُمظلمة اأناَرها توقُّ

جنبًا اإلى جنٍب ُقرابَة الطهارة الُمثلى 
ُترّوي ُحلَمنا - ماأكولًة مذمومًة 

ب�ا�ش�ل�ٌة في ُعريها، ع�في�فٌة في هتكها

اأحالُمها نقيٌة وليلها ل ياأفُل.

في الأم�ِص كانت ُتطفئ الت�شعيَن، 
فوق �شدرها َمر�شاُة مركٍب لتّوِه َر�َشا 

وخلفها موٌج وبّحاروَن �شرعى، 
يختفي  ت�شتكيُن  وال���رع���وُد  ال���ب���روُق 

الزبْد

في دفتر اأيامها كتابٌة وا�شحٌة وُمبَهَمْة
ل���ق���ادٍة، م��ه��اج��ري��ن، ع���ّم���اٍل، وت���ّج���اٍر، 

وطالٍب، 
خا�شريَن  اأو  ح��روب��ه��م،  ف��ي  لرابحيَن 

يكتبون 
ثم يّمحي الأثْر

تثاوؤب ال�شريِر ذو مغزى، 
كر�شّيها َيهتز مثل ُع�مرها

�شموعها الت�شعون اأُطفئْت باألِف �شهقٍة 
وح�شرْة. 

مْة. وحيدًة ترفو حياَتها الُمخرَّ

هاتف جنابي

اأُن�شي الحاج،
ر�شم: �شحر برهان.

مذهبًا  الإط��الق  على  الحاج  اأن�شي  »ت�شّوف«  يبدو  ل 
دينيًا اأو فل�شفيًا، بل تجربة داخلية غريبة عن اأي نوع 
التجربة  ه��ذه  ترف�ص  الطائفي.  الع��ت��ق��اد  اأن����واع  م��ن 
اللغة  ًة من  الدين عنا�شرها ومفرداتها، م�شتمدَّ ت�شتوحي من  باأن 
ال�شعرية م�شدرها واأداتها الرفيعة الخاّلقة. با�شتغنائه عن الو�شائط 
في  ال�شعر  على  ال��ح��اج  ل  ُي��ع��وِّ ال�شوفية«،  »طريقته  ف��ي  الدينية 
اكت�شافه عالم المقّد�ص وحيثياته، وكاأنه يريد من الفن اأن يحلَّ محّل 
اإلى مبداأه الأول، الله، كما اتفقت الأديان  اإي�شال المرء  الدين في 
التوحيدية على ت�شميته. فالفن لدى موؤّلف »خواتم«، »لي�ص تعليقًا 
على مو�شوع. لي�ص مواكبة لق�شية. لي�ص منبرًا للتزام �شيا�شي اأو 
مذهبي. لي�ص �شيئًا م�شافًا. قد ي�شاعد ق�شية، قد يتبّنى فكرًا، ولكن 
من �شمن معاناة خاّلقة تعيد تكوين الق�شية اأو الفكرة وتخترقها 
هو  بل  تعليقًا،  لي�ص  الفن  ح�شبانها.  في  يكن  لم  ما  اإل��ى  لتتعّداها 

الخلق. ال�شعر اأكثر اأي�شًا«.
اأو  الواقع  تعك�ص  م��راآة  مجّرد  الفن  في  الحاج  اأن�شي  اإذًا  يرى  ل 
تمّثل اأحداثه ومجرياته، بل اأدة خلق تتجاوزه ُمتيحة للفرد تكوين 
اأخ��رى،  وبعبارة  الماألوف.  على  خارجة  حقائق  ذي  ردي��ف  عالم 
»ك�شف«  و�شيلَتي  خ�شو�شًا  وال�شعر  عمومًا  الفنَّ  الحاج  يعتبر 
يعتقد  فكما  المطلق.  نحو  لالإن�شان  اأب���واب���ًا  تفتح  لميتافيزيقية 
غايتها  طقو�ٌص  ال�شالة  وط��ول  ال�شوم  ب��اأن  الديني  المت�شّوف 
الر�شم،  النحت،  ب��اأن  الحاج  يوؤمن  الرّبانية،  الحقائق  من  التقّرب 
اأن��واع الخلق الفّني هي  المو�شيقى، الرق�ص، ال�شعر وغيرها من 
و�شائط جمالية كفيلة بتعريف الإن�شان اإلى حالت وجد وانخطاف، 
كتلك التي تعتري اأهل الت�شّوف عند الو�شل. »يجد النا�شك الله في 
ال�شكون كما يجده المرهف في المو�شيقى«، يقول في »خواتمه« 
ذلك  ال�شعر،  مديح  في  طويلة  اأن�شودة  وكاأنها  للقارئ  تبدو  التي 
ب��اأن يكون �شربًا  »ل��ن«  له موؤلف  اأب��ى  ال��ذي  الرفيع  الفّني  ال�شكل 
من لفظية تزينية رخي�شة، جاعاًل منه ديناميكية فردية تعمل على 
واألغازها  ال�شماء  ُتغريها  اأنا ت�شاعدية،  اإلى  ال�شاعر  »اأن��ا«  تحويل 

وت�شنيها الأر�ص وقوانينها.
في »مقّدمة لعلم الجمال« ُيقّر غيورغ فريديريك هيغل »باأن على الفن 
اأن يكون له غاية اأخرى غير التقليد ال�شكلي المح�ص لما هو موجود«، 
فاإذا باأنتونان اآرتو في »الم�شرح وقرينه« يريد من الفن الم�شرحي 
بغية  وللتعبير،  للحركة  للكالم،  ميتافيزيقية  »خلق  في  ي�شاهم  اأن 
اأن�شي الحاج  النف�شي والب�شري«، وها هو  تخلي�شها من ركودها 
يب�شر في »الخلق الفّني لقاء الإلوهية والب�شرية حيث يفقد كل منهما 

هوّيته النف�شالية ويّتحدان في هوّية ل تحق لالأول من دون ج�شد 
لي�ص  الألوهية والب�شرية«  الذي يتيح »لقاء  الفّني  الآخ��ر«. والخلق 
�شيئًا اآخر بالن�شبة اإلى ال�شاعر اللبناني �شوى التكوين ال�شعري كما 
ي�شير به هذا المقطع من »خواتم«: »اأقول با�شتمرار: ال�شعر، ل حّل 
اإل به، ل خال�ص اإل بطريقه، وهلّم ج��ّرًا... اأق�شد، مثاًل: ما وراء 
ال�شعر. ال�شعر وما ل ي�شتطيعه ال�شعر. ال�شعر وما لم ي�شتمل عليه 
اإطاره. ال�شعر وما ي�شتعلي عليه ال�شعر، درجًا على عادات لم يتمّرد 
عليها )اإل ب�شورة حيية غير جوهرية( حتى عتاة المتمّردين. حقًا 
�شئمت القول: ال�شعر! ال�شعر!... مهما يكن، اأيًا يكن، في اأي وقت 
كان، ال�شعر هو الباعث، وهو الدرب، وهو الرفيق على الدرب اإلى 

ذاته التي هي، على دوام ال�شير، المزيد فالمزيد منه؟«.
في »تجربته الجّوانية« ذات البعد ال�شوفي، يتجاهل اأن�شي الحاج 
اأح�شانها،  في  ترّبى  التي  الإ�شالم�شيحية  للثقافة  الديني  الإرث 
راف�شًا النهل من اإر�شاداتها ومقّرراتها الروحية، كما توحي به هذه 
ال�شطور من »اح�شر حاًل«: »لقد �شئمنا التراتيل والأناجيل ومّتى 
ومرق�ص ولوقا ويوحنا. و�شئمنا خ�شو�شًا اأعمال الر�شل. وبول�ص. 

وبطر�ص. والروؤيا. وجميع القّدي�شين«.
فت�شّوف الحاج اإذًا هو »ت�شّوف دون الله«، والعبارة لبول فاليري 
الذي يوؤّكد في »دفاتره« باأنه »يتوّجب على كلٍّ اأن يكون له ت�شّوفه، 
ق��راره، كي ل ت�شوبه الحماقات  واأن يحفظه ب�شيء من الغيرة في 
الالهوتية والتقاليد«. وهذا ما حر�ص عليه موؤلف »الراأ�ص المقطوع« 
في مغامرته الروحية الخارجة على النظم الكن�شية والفقهية، �شانعًا 
»اأن���اه«  بين  الم�شافة  حيث  لمخّيلته،  مثالية  �شاحة  »ال��داخ��ل«  من 
ال�شعرية وبين ما هو اإلهي تاأخذ بالنح�شار، لترتقي هذه الأخيرة في 
ما بعد اإلى ما ي�شّميه اأندريه بروتون ب�»النقطة العليا«، وهي منطقة 
تالقي الدنيوي بال�شماوي، والب�شري بالإلهي، والترابي بالأثيري. 
وكاأن ا�شتعا�شة �شماء الداخل ب�شماء الخارج عند ال�شاعر تاأتي كرّد 
ُتفر�ص  التي  ال�شارمة  الأخالقية  المقت�شيات وال�شروط  فعل على 
الحقائق  من  تقريبه  بغر�ص  الإن�شان  على  التوحيدية  الديانات  بها 

الُعلوية.
في هذا ال�شدد ي�شير الأنتروبولوجي روجيه با�شتيد في درا�شته 
يبدو  ال��راه��ن،  الوقت  »ف��ي  باأنه  ال�شوفية«  الحياة  »مع�شالت  عن 
الت�شّوف كثاأر للفرد من الفرو�شات الكن�شية، حيث تتك�ّشر غلواء 
الله من دون  اإدراك  الفردي  الوعي  تحليقه. ولهذا ي�شبح بمقدور 

اأي و�شيط«.
الجمالي  ت�شّوفه  ف��ي  دن��ي��وي��ة  ف��وق  لتعاليات  اإدراك����ه  اأج���ل  وم��ن 

الالديني، ي�شتلهم اأن�شي الحاج عددًا من خ�شال الفنان الديونيزي 
التراجيديا«. ي�شهل  نيت�شه في كتابه »ن�شوء  الذي ي�شف مالمحه 
على المتتبع لأعمال الحاج مالحظة اأن كتابته اأبعد ما تكون عن الفن 
الأبولوني )الم�شتوحى من الإله اأبولون(، وخ�شائ�شه التي تت�شم 
بالدعوة اإلى الن�شباط والن�شياع اإلى القواعد ال�شائدة التي تحكم 
)الم�شتوحى من  الديونيزي  الفن  اإل��ى  تكون  ما  واأق��رب  المجتمع، 
العمياء  التبعية  التي ترف�ص  التغييرية  الإله ديونيزو�ص(، ونزعاته 
التباين  هذا  عن  واأخالقياته.  المحيط  الو�شط  قيم  اإلى  والر�شوخ 
بين هاتين الروؤيَتين الفّنيَتين اللتين �شاعتا في اليونان القديم، يقول 
نيت�شه باأنه في الوقت الذي يدعو اأبولون »اإلى طماأنة اأفراد المجتمع 
بر�شمه ح��دودًا من اأمامهم تذّكرهم وعلى ال��دوام بالقوانين العامة 
حوا�شه  اإلهاب  على  المرء  ب��دوره  ديونيزو�ص  يحث  والمقّد�شة«، 
لك�شر القيود التي تلجم حّريته وتعابيره، حتى واإن اقت�شى الأمر 

اإثارة الف�شيحة والخروج على اأحكام القانون.
يك�شف لنا نيت�شه في »ن�شوء التراجيديا« باأن »الديونيزي اإلهًا كان 
اأم اإن�شانًا، هو الذي ُت�شَرم في عروقه الحياة، فاإذًا بمقدوره لي�ص 
فقط الإمعان بما هو غام�ص ومريب، بل بو�شعه اأي�شًا اقتراف ما 
هو مريع، واهبًا نف�شه خطر التدمير والإثارة والرف�ص. فالحتدام 
قوى  بموجب  م�شتباحة  اأم��ورًا  له  تبدو  والفظائع  الأذى  واقتراف 

خلق ت�شتطيع جعل البيداء ترابًا خ�شبًا«.
قد تكون النزعة في انتهاك ما هو قيد التقاليد والأعراف والت�شريعات 
وبين  الديونيزي  الفنان  بين  تجمع  التي  ال�شفات  اأول���ى  الدينية 
موؤلف »ل��ن«، ال��ذي اأع��رب ومنذ ال�شطور الأول��ى التي خّطها، باأن 
م�شروعه الإبداعي يقوم على اأ�شا�ص الهدم واإحالل الخلل وانتهاك 
التابوهات. ومن اأجل النيل من حجرية النظام وتع�ّشفه، اأعلن اأن�شي 
الحاج قدا�شته للهدم معتبرًا تك�شير القوالب الجاهزة ف�شيلة، ل بل 
واجب مقّد�ص. وها هو يخاطبنا بهذه الكلمات النارية �شاربًا بيده 

على الطاولة:
اإثارة  والهدم،  الهدم  الهدم  عام،  الأل��ف  ليبّجوا  المحاولين،  »على 
لكنهم  لالغتيال،  يتعر�شون  وق��د  وال��ح��ق��د،  والغ�شب  الف�شيحة 
يكونون قد لفظوا حقيقتهم على هذه القوافل التي تعي�ص لتوارث 
على  وتمليكه  النحطاط  تكري�ص  اإل��ى  تطمح  هي  وه��ا  النحطاط، 

العالم. 
اأول الواجبات التدمير. 

الخلق ال�شعري ال�شافي �شيتعّطل اأمره في هذا الجو العا�شف، لكن 
ل بّد. حتى ي�شتريح المتمّرد اإلى الخلق، ل يمكنه اأن يقطن بركانًا«. 

اأندل�س ال�شيخ

)تتّمة المن�شور �ص 5(
و�شرعان ما غرق اأركان »اللجنة«  في العمل الجتماعي ال�شيا�شي، بدليل اأن معظم �شفحات ال�شحف 
و»م��راآة  »ال�شائح«  واأخبارها، وبخا�شة  »اللجنة«   اأرك��ان  لمقالت  مكّر�شة  باتت  النيويوركية  العربية 
�شت عدد ت�شرين الأول بكامله ل�»اللجنة«  ومقالت اأركانها واأخبار  الغرب«. اأما مجلة »الفنون« فقد خ�شّ
ماآ�شي اأبناء جبل لبنان حيث ق�شى الآلف منهم جوعًا. ولعّل اأبرز ما ُن�شر في الدوريات مقال اأمين 
الريحاني الذي دعا فيه اأبناء الجالية اإلى ال�شوم يومًا واحدًا والتبّرع بثمن الطعام لإعانة المنكوبين. 
كذلك، كان لمقال جبران، في »الفنون«، »مات اأهلي« �شدى وا�شع. وعلى ذكر جبران والريحاني، وهما 
ركنان في »الرابطة« و»اللجنة«، فهل ُيعقل ج�شديًا وفكريًا ا�شتمرارهما في قيادة الجمعيَتين معًا؟ طبعًا 

ل. لذلك، كان تعليق ن�شاط »الرابطة« لأجل غير م�شّمى.
ثمة عامل اآخر �شّبب في تمديد تعليق ن�شاط »الرابطة« اإلى ما بعد نهاية الحرب، وهو انخراط اأركان 
»الرابطة«  في »لجنة تحرير �شوريا وجبل لبنان«. ففي 19 ني�شان 1917 بعث الريحاني من اإ�شبيلية اإلى 
عبد الم�شيح حداد في نيويورك ر�شالة قال فيها: »في ال�شنة الما�شية اأ�ّش�شنا »لجنة اإعانة المنكوبين«  
وفي هذه ال�شنة يجب اأن نوؤ�ّش�ص »لجنة تحرير �شوريا«. وهذه اأهم من تلك. لأن فيها الإعانة الحقيقية 
ل�شوريا المنكوبة )...( ول يفوتنكم اأن خال�ص �شوريا عن يدنا وعن يد اأبنائها اإنما هو خال�شها الحقيقي 

الدائم. اأما خال�شها عن يد اأّمة اأخرى فخال�ص تتبعه �شيادة اأجنبية« )ر�شائل الريحاني، �ص 425(.
اأع��داد لحقة ن�شرت مبادئ  تاأ�شي�ص »اللجنة«. وفي  اأعلنت »ال�شائح« خبر   ،1917 14 حزيران  وفي 
اللجنة واأ�شماء اع�شائها وهم: جبران خليل جبران، اأمين الريحاني، ميخائيل نعيمة، نجيب دياب، عبد 
الم�شيح حداد، ن�شيب عري�شة، وديع باحوط، ندره حداد، وليم كات�شفلي�ص. تراأ�ص الهيئة الإدارية اأّيوب 
تابت )اأ�شبح رئي�شًا للجمهورية اللبنانية(، توّلى جبران اأمانة ال�شّر للمرا�شالت الأجنبية، وميخائيل 
نعيمة للمرا�شالت العربية واأمين الريحاني نيابة الرئا�شة )ال�شائح، 9 اآب 1919، انظر ر�شالة اللجنة اإلى 
الرئي�ص روزفلت المن�شورة في كتابي »عقيدة جبران«(. ويتبّين من الأ�شماء اأن جميع اأع�شاء »الرابطة« 
الجمعية  في  رئي�شيين  م�شوؤولين  اأ�شبحوا  الأدبية  الجمعية  اأرك��ان  واأن  التحرير«،  »لجنة  اإلى  انتموا 
ال�شيا�شية. وهنا ظهر لأول مّرة ا�شم نعيمة ع�شوًا وم�شوؤوًل في »لجنة التحرير«، في حين غاب تمامًا 

عن »الرابطة«. ومن خالل مرا�شالت اللجنة وتواريخها، يتاأكد اأنها ا�شتمّرت حتى اأواخر 1919 بدليل 
اأن ر�شالتها الر�شمية المرفوعة اإلى رئي�ص موؤتمر ال�شالم كليمن�شو والموّقعة من رئي�شها اأّيوب تابت 

وكاتم اأ�شرارها جبران تّوجت بتاريخ 1 ت�شرين الأول 1919 )ال�شائح، كانون الثاني 1920(.
اأعود اإلى تعليق »الرابطة القلمية« لن�شاطها بعد اأ�شهر قليلة من تاأ�شي�شها في العام 1916. ل يوجد بيان 
ر�شمي اأو ت�شريح �شبه ر�شمي يو�شح �شبب توّقف »الرابطة« عن ن�شاطها الأدبي، من هنا، ي�شعى الباحث 
اأو الموؤّرخ اإلى المعلومات والمعطيات المتوافرة فيحللها وي�شتنتج منها ال�شبب المنطقي والمعقول الذي 
اأّدى اإلى تعليق ن�شاط الرابطة ل�شنوات عّدة. وما توافر حتى الآن من معطيات ومعلومات، يمكن اإيجازه 
على النحو التالي: معلومة م�شدرها عبد الم�شيح حداد يوؤّكد فيها اأن تعليق ن�شاط »الرابطة« يعود اإلى 
انت�شاب نجيب دياب اإليها، والذي ل ين�شجم فكريًا وروحيًا مع �شائر الأع�شاء. ومعلومة اأخرى ترّد 
توقف »الرابطة« عن الن�شاط الأدبي ب�شبب ان�شغال فر�شانها في العمل والجهاد ال�شيا�شيين داخل لجنتي 
الإعانة والتحرير. واإني اأترك للقّراء تقدير اأي من المعلومَتين الأقرب اإلى الواقع والمنطق. ختامًا، اأتمنى 
على الباحث جابر اأن ل يكتفي بموقع »الفنون« اللكتروني مرجعًا رئي�شيًا لبحثه. ثمة مراجع اأ�شا�شية 
اأكثر دّقة وم�شداقية، ومنها جريدة »ال�شائح« ومجلة »الفنون« وبخا�شة الأعداد التي �شدرت خالل 
الفترة التي ف�شلت بين ولدة »الرابطة« وتعليق ن�شاطها. واإذا زار مكتبة الكونغر�ص في وا�شنطن دي 
َتين اللتين كانتا ل�شان حال »الرابطة القلمية«،  �شي حيث توجد مجموعتا الجريدَتين، �شيجد في الدوريَّ
مقالت لجميع الأع�شاء متّوجة باأ�شمائهم، اإ�شافة اإلى عبارة »ع�شو في الرابطة القلمية«، و�شيجد اأن 
�شفة »الأديب« التي رّددها نقاًل عن مجلة »الفنون« ل اأثر لها. مثاًل، لليا�ص عطالله، مقال في »ال�شائح« 
بتاريخ 4 اأيار 1916، واآخر لوليم كات�شفلي�ص في الجريدة نف�شها ال�شادرة في 11 اأيار 1916، وق�شيدة 
لندره حداد في »ال�شائح« 22 اأيار 1916 ومقال لأمين م�شرف في العدد نف�شه، واآخر لجبران في عدد 
اآب 1916، وق�شيدة لر�شيد اأيوب في العدد نف�شه. ومن الموؤّكد اأن جابر لو ا�شتعان بطائرة »اأواك�ص« فلن 
يعثر على كلمة »الأديب« التي يوؤّكد نقاًل عن موقع »الفنون« باأنها موجودة اإلى جانب عبارة »ع�شو في 
الرابطة القلمية«، في اأي مقال من المقالت التي اأ�شرت اإليها اآنفًا وفي �شائر المقالت التي ن�شرها اأع�شاء 
»الرابطة« في العام 1916 وتّوجوها بالعبارة التي تنّوه بع�شويتهم في تلك الجمعية الأدبية المثيرة للجدل.

من اأعمال �شناء �شباني 
وجنى طرابل�شي. 
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اأيتها الق�شيدُة الأخيرة،
لَم اأقبلت الآن...

         حائرًة، وم�شتعجلة...
وا�شعًة، كمعبد للحّب 

         و�شّيقة، كمركب جريح؟
اأيكون ا�شُم�ك،

هو هذا ال�شوُت النازُل من ن�ّص الأرز؟
... من غابة يجتازها النهُر �شريعًا

اأم اأن هذا ال�شوت ال�شاعد
                          من ماأتم الروؤيا

كّل  ف��ن��اء  بعد  �شيبقى  ال���ذي  ا�شمي  ه��و 
ن�ص؟

�شاأ�شم�ّيك الحرَب...
لأني كنُت اأراِك ترك�شين في الجزيرة

كنِت تفارقين المطَر
وكان الدُم...

                     نثيثًا، 
يلمُع على ثغرِك المتب�شِم

اإذًا،... 
      ما غادر ال�شعراُء من مترّدِم

      واأنا... ع�رفُت الن��ّص بعد ت�وّهِم...
اأنِت الآَن اأنثى،...

                      حا�شرة النهَديِن،...
تمّريَن عبر الن�ّص

                     تمّرين... 
ب��������اإزارِك ال��ي��ون��ان��ّي ال�����ذي ال���ت���َف على 

الخ�شر
تاركًا الده�شة تاأخذني...

      حّتى حّمامِ  ن�شاٍء في اأور.)1(
اأنت الآن اأنثى،

بعيَنين ل ت�شبهان البحَر،
          ل ت�شبهان ال�شماَء،

          ل ت�شبهان الأر�َص... 
 بل ت�شبهان ال�شواد

ال�شواد الذي ي�شبه ثوبك ال�شومرّي...
ال���ذي خ��ل��َع��ت��ُه �شمخُت ف��ي ذل��ك  ال��ث��وب 

الن�ّص البعيد
حتى ا�شطجعُت معها

                  ل�شتة اأيام و�شبع لياٍل 
ك�ط�ف�ل في ظالل الن�ّص

كانت تعّلمني ال�شعَر،
               وفّن النثر،

               وُتريني تاأويَل الروؤيا...
كي اأكتب ثانيًة هذه الق�شيدة

                                    لكنها،...
ن�شيْت اأن تعّلمني الأ�شماَء

فهبطُت منها...
ع�شى اأن تتحّقق الروؤيا،

        واأن نتعّلم الأ�شماَء معًا...
، فلي...  في هذا الن�ّص م�شتقرٌّ
                   و�شالٌم اإلى حين.

اأي�ّ�تها الق�شيدة الأخيرة،...
ي���ا اأر�����ش����ًا، ت�����ش��ع��ُد م���ن ال��ب��ح��ِر ح��ّت��ى 

الجودي
ثّم تنزل باأ�شماء متفّرقة،

بقاع  ف��ي  المنت�شرين  اأ���ش��ب��اط��ه  ك��ع��دِد 
الن�ّص...

               اثنتا ع�شرَة عينًا
               اثنتا ع�شرَة مدينًة

               اثنتا ع�شرَة ق�شيدًة
اثنتا ع�شرة عينًا...

ي�شرُب بها المهاجروَن بحثًا عن ال�شم
اثنتا ع�شرة مدينة تتبادل اأماكنها
لأن النهَر يغّير مجرى الن�شو�ص

اأن  الآن  ع���ل���يَّ  ق�����ش��ي��دة  ع�����ش��رَة  اث��ن��ت��ا 
اأ�شم�ّيها...

وكّل ق�شيدة هي اأنِت
                         لذلك،... 

�شاأ�شّميك الآَن بغداَد
�شّيدًة طاهرة النهَدين

      تهُب لي غالمًا يرُثني...
                      ويرُث اآبائي...

ال��راق��دي��ن ف��ي الأ���ش��رح��ة ال��م��ل��ك��ي��ة في 
ال�شواد

وهم ينتظروَن الن�ّص اأن يتحقَق...
فمذ... »و�شَع اللُه اأ�شماَء كّل �شيء

       بقي ا�شُمك على ل�شانه ينتظرني«)2(
                                   لكنني،...

لْم اأُك نبّيًا حين ذاك 
رّبما، كنُت كاتبًا �شابئيًا...

�د الن�شو�َص في نهِر كوثى. يعمِّ
اأو حّطابًا اآ�شوريًا في غابة الأرز

لْم ي�شتطع اأن يقهَر خمبابا.
اأو م��زارع�ًا نبطيًا في جّنة ال�ش�واد

لم ي�شتطع اأن يدفَع الَخراج
فم�شى يكتب ال�شعَر

حّتى راأيتِك في اأوروك
هاربًة من الحرب،
حا�شرَة الجرح...

واأنِت ت�شعدين ال�شفينَة مع ذلك المالح
                                     الذي ُيدعى...

زاعمًا اأنه �شيهبِك الخلوَد
لحظة اأن ُي�شّميك...

اأي�تها الق�شيدة الأخيرة،
رّبما، �شاأ�شّميك الآن بابل

اأنثى بماليين الأل�شِن
ما برحْت ُت�شمعني...

ترانيَم الأنبياء المقيمين في ُتربتها
حتى اأكتَب اآخر ق�شيدة

َب اآخر اأنثى، م�شّم�يًا اإّياها... واأخ�شّ
اأّيتها الق�شيدة الأخيرة

اأيكون ا�شُمك هو ا�شمي؟
ا�شمي الذي...

عبد  لنعيم  رواي���ة  اأور،  في  ن�شاء  حّمام   )1(
مهلهل.

الأنا�شيد« لأراغون،  )2( من ق�شيدة »ن�شيد 
ترجمة: بول �شاوول.

�شادق الطريحي

م�������������راك�������������ب ف�����ي 
ال���������ش����ب����اب، وك���ل 
مركب برجاء يتقّدم 
كّله  ال�شعي  مجذاف.  بقدر  ولو 
يدفع  الموج  ال�شوء.  اإل��ى حيث 
بع�شه في حركة دائبة من دون 
اأخيرًا  الُكلّية  والفري�شُة  انقطاع 
ق��ْل هي  خرجت من بحر دمها. 
ال�����ش��دف��ة، ال��خ��ط��اأ وال���ح���ّظ. قل 
تحّثها  خرجت  لكّنها  ت�شاء،  ما 
غ���ري���زة ال���ب���ق���اء ال���ت���ي اأدرك�����ت 
ل  وب��داخ��ل��ه��ا.  بالعالم  وت��اأّم��ل��ت 
انقطاع في ت�شّلق الذرى: ذرى 
باإ�شرار  الداخل  وذرى  العالم 
في  ع��م��َره  ي��ب��ذل  لأن  الم�شتعّد 
ومثلما  الأو���ش��ع.  العمر  �شبيل 
عثرات واآلم دائمًا كانت ن�شائم 
وزهوٌر وابت�شاماٌت. ومثلما هباء 
دائمًا كان هناك ر�شوخ دائمًا. لم 
يكن ظالم كّله ظالم ومثلما لي�ص 
الجحود  الظالم.  هذا  كّله ظالم 
رذيلة.  ال��ج��ذور  رذي��ل��ة: جحود 
ن�شعى  وم��ا  اإليه  �شعوا  ما  نحن 
نقطة  عند  بنيانهم  نحن  اآٍن،  في 

جحودها رذيلة.  
ه��ن��ا ب��ع�����ص ال��ف��راع��ن��ة ال��ع��ظ��ام 

واإليهم: 

1
»ل يمكن تمثيله في الحجر 

ل ُيمكن اأن ُيرى في ال�شَور 
ال�����ت�����ي ي���ح���ف���ُظ���ه���ا ال����ت����اج����ان 

المّتحدان: 
تاُج الجنوب وتاُج ال�شمال 

مكانه  م��ن  لياأتي  �شبيل  م��ن  م��ا 
ال�شّري 

المحّل الذي يحلُّ فيه مجهول 
ل وجود لمكان يحتويه 

ما من �شبيل لتدرَك �شورَته 
في قلِبك«.

 
2

»ج�شمَك من معدن لمع 
راأ�ُشك من الالزورد الأزرق 

وبَك يحيق األُق الفيروز  
يا من يتخّلل الأ�شياَء كّلها 

يا َمن هو جميل المحّيا 
هْب لي الأّبهة في ال�شماء 

والقّوة على الأر�ص 
ومنزًل اإلى اأبد الآبدين 

في حقِل الق�شب 
دًا بالقمح«. مزوَّ

 
3

»لَك التجّلة 
دْع روحي تدخل في الح�شرة 
لتكون اإلى جانب �شادة الحّق  

ها قد اأتيُت اإلى المدينة
لكي اأ�شكن في هذه الأر�ص  

اأنت �شّيد الحّق والحقيقة 
اأر�شك تجتذب كلَّ اأر�ص  

الجنوُب �شياأتي اإليها 
مبحرًا فوق النهر 

وال�شماُل م�شوقًا بالريح«. 

4
»لَك التجّلة 

اإّن�ني ل�م اأُطفف المكيال 
لم اآكل قلبي 

ب الأرا�شي المفلوحة  لم اأخرِّ
ث الماَء الجاري   لم األوِّ
ف بغطر�شة«. لم اأت�شرَّ

ابت�شامة، ل�شناء �شباني �شوقي م�شلماني
وجنى طرابل�شي.

النائية  ال��ج��رود  من  المجيء  من  ق�شوة  اأكثر  �شيء  ل 
الوديان  وفي  الجبال  بين  ال�شير  من  اأو  المدينة،  اإل��ى 
المباني  الأر�شفة.  على  المباني  بين  لل�شير  والمجيء 

الكبيرة اأ�شبه بطالء على العيون والكتئاب.
في العبور نحو المتاهة نتذّكر! الحياة ل تقول لنا اأ�شياء كثيرة، رّبما 
لأننا ل نقدر على محو الذكريات، لأننا نعمل كل �شيء ونحن نفّكر 
بالموت، اأو رّبما لأننا ن�شتري الياأ�ص ونحن نفّت�ص عن الأمل! ولأن 
الكتابة الحقيقية ل تحتمل، �شاأعّبر عن اأفكاري بال�شتعارات، رّبما 
ة متما�شكة في حياتي، وهي بقع متناثرة حّلت  لأنني ل اأعثر على ق�شّ

على ذلك الم�شار الذي تر�شمه حياة �شائر الب�شر. 
اإذا كنت قد اأثرُت اهتمامك بالفعل، فاأغلب الظّن اأن اأول ما ترغب 
معرفته هو المكان الذي ولدُت فيه واأم�شيت طفولتي التع�شة، وماذا 
كان يعمل والداي قبل اأن ينجباني في يوم من اأيام اآذار، وكل هذا 
اللغو الذي تعّودناه، لكني ل اأ�شعر برغبة في فتح هذه المو�شوعات، 
قريتي  تحّدثت عن  اإذا  للقتل  �شاأتعّر�ص  اأني  كما  ُت�شجرني،  فهي 
واأهلي، فهم �شديدو الح�شا�شية تجاه الموا�شيع الخا�شة، ول اأريد 
اأن اأروي �شيرتي اللعينة، ول القول اإن ولدتي ترافقت مع بدء الحرب 
اللبنانية في �شوارع بيروت و�شواحيها، واإن اأربعين �شخ�شًا من 
عائلتي ُقتلوا في مخيم تل الزعتر واإنني األفت الموت قتاًل في عمر 
مبكر، واإن جارنا كان يع�شق قتل القطط العابرة في حقله ببندقية 
�شيد رو�شية. �شاأكّلمك عن حياتي من غير اأن تعلم �شيئًا عنها، فاأنت 
اأب��دًا، واأكّلمك عن الخالق واأقّنع كالمي بمزاح الأولد  لن تعرفني 
واألفاظ األيفة ورّبما نابية، واأق�شم األ اأبعثك على ال�شجر، لكن اعلْم 
في النهاية اأن الكتابة هي الكتابة، ول �شيء اآخر �شوى اأني اأتيت اإلى 
بيروت بحثًا عن معنى الحياة فو�شلت اإلى ال�شاأم، وب��داأت الكتابة 

لأكت�شف ق�شمة الذكريات، لكن ما وجدته هو ال�شاأم البيروتي. 
ذات يوم فقدُت �شلتي بكل اأبناء بلدتي، لم يعد لي اأي �شديق يمكنني 
تحّمله اأو الحديث معه، اأعبر في ال�شارع نحو بيت عائلتي، اأت�شّلل 
ت�شّلاًل كما يقولون لي، هناك اأم�شي منزويًا قرب الجدران كما لو اأنني 
غريب اأو ارتكبت اإثمًا، بل اإنني حين األتقي باأبناء حارتي اأنظر اإليهم 
من دون �شالم اأو كالم، اأحدهم قال لي: »يهودي ل ترمي ال�شالم«! 
بدا كل �شيء من حولي اأقرب اإلى الجحيم، وحتى ال�شيد الذي كان 
لة اأ�شبح مماًل، وكل الكتب في مكتبة جارنا قراأتها  هوايتي المف�شّ
ونب�شتها، ولم اأعثر على كتب اأخرى، بل كانت تزعجني تلك الكتب 
المتوافرة عن لينين وحرب فيتنام والي�شار العربي وكمال جنبالط، 
فما بقي في ذاكرتي من المكتبة، عدا �شلعة لينين ال�شهيرة، مقطع 

في كتاب »البيان والتبيين« للجاحظ يتحّدث فيه عن عالقات جن�شية 
ليطال  لبنًة  ي�شع  كلبة ورجل  يحاول م�شاجعة  بين رجل  غرائبية 
»اأي��ر«  فيها كلمة  اأق��راأ  التي  الأول��ى  المّرة  البغلة، ربما كانت  اإ�شت 

و»ينيك« مطبوعَتين في كتاب.
الجرود  في  والتجّول  بي  ت�شيق  الأر���ص  اأن  اأح�ش�شت  ي��وم  ذات 
اأن  اأحتمل  يعد  لم  يوم  ذات  يالئمني،  يعد  لم  والب�شاتين  والكروم 
اأطلب من والدتي ماًل، اأّمي لم يكن معها المال، وذات م�شاء اأ�شبحت 
البلدة اأ�شبه بالقف�ص الحديدي الذي يقّيد حّريتي، اأ�شبه بالأ�شفاد 
المعدنية حول عنقي، رّبما كانت الكتب �شببًا لبحثي عن عالم جديد 
اأعي�ص  اأن وعيت على الدنيا، بداأت  اأكثر متعة ورحابة �شدر، منذ 
اأعجز  النائية كنت  البلدة  اأو الكتب ت�شرق حياتي. في  الكتب،  مع 
عن اإيجاد كتاب ي�شفي غليلي، والكتب مقرونة بالمدر�شة ومنبوذة 
كّلها كما لو اأنها كتب مدر�شة. يومًا ما ا�شترت لي �شقيقتي كتاب 
ال�شورية،  حم�ص  مدينة  من  الباهتة  بن�شخته  للجاحظ  »البخالء« 
وا�شتريت  الحداد،  جارنا  من  الأ�شود«  »ال�شحر  كتاب  وا�شتعرُت 
ق�شة عنترة بن �شداد من اأحد الرعيان، وهي ن�شخة نادرة ُطبعت 
في  القرن الثامن ع�شر، لكن الذي ل يفارق ذاكرتي ق�شة »الف�شيلة« 
بطريقة  النهاية  ف��ي  البطَلين  وم��وت  المنفلوطي  لطفي  لم�شطفى 
لغابرييل  العالم«  في  غريق  رجل  »اأجمل  ق�شة  وهناك  رومن�شية، 
غار�شيا ماركيز التي قراأتها مترجمة في اإحدى ال�شحف الي�شارية، 
كاأنها كانت الحكاية الأولى في حياتي، ربما لأنني لم اأ�شمع يومًا 
جّدتي تروي لي حكاية، بل اإن جّدتي ماتت في عمر مبكر وهي في 
عر�ص �شقيقها، حتى حكاية الغولة لم اأ�شمعها اإل عندما كنت مراهقًا 

يافعًا، كان جارنا يرويها لبنه.
في  ع�شُتها  التي  والمجنونة  العابرة  الأح���داث  تلك  اأروي  �شوف 
منطقة الوطى، تلك المنطقة الهام�شية في قلب بيروت، والتي كانت 
يومًا ما محورًا لالأحداث الكبيرة وم�شنعًا للموت والأحالم ورّبما 
باأن راأي��ت فيها مك�شيم يبكي على �شقوط التحاد  الحب، وانتهت 
الخونة  روؤو����ص  ليقطع  �شتالين  ج��وزف  بعودة  اآم��اًل  ال�شوفياتي، 
يقتلون  الكتائب«  »ح��زب  من  اأع�شاء  �شاهد  مك�شيم  والمتاآمرين، 
وال��ده اأم��ام عيَنيه في الأ�شرفية قبل اأن يتهّجر وي�شكن في منطقة 
�شورة  الموت  �شار  اأق��ارب��ه.  عن  بعيدًا  ويبقى  المزرعة  كورني�ص 
دائمة في حياته، يتكّلم حكايات الحرب ويت�شّرف وكاأن ال�شيطان 

دائمًا يداعب الم�شّد�ص على خا�شرته، كاأن الحرب لم تنتِه يومًا. 
... تبداأ حكايتي يوم غادرت بلدتي النائية، ولي�ص على اأحد اأن يعرف 
�شيرتي، ول يجب اأن يعرف، عليه اأن ي�شعر بمتعة القراءة قبل اأن 

ينغم�ص في هفواتي ال�شخ�شية، واإذا كنت غير جدير بت�شجيعه على 
موا�شلة ال�شيرة حتى  النهاية، فالأحرى بي األ اكتبها بلغة ت�شرق 

لّبه كال�شم البطيء في الأوردة...
اأهلي لحظة، لكني  اأت��م��ّرد على  ي��وم��ًا، ول��م  ال��ف��رار  اأت���دّرب على  لم 
درو���ص  انتهاء  بعد  ال��راأ���ص،  تثقب  �شم�ص  تحت  �شيفي  ي��وم  ف��ي 
اأعد  لم  باأني  المتو�شطة، �شعرت  المرحلة  اأكمل  اأن  قبل  المدر�شة، 
يك�شوها  وبلدة  وف��ي  عتيق،  ببيت  واح��دة  غرفة  في  البقاء  اأحتمل 
الياأ�ص،  ت�شارع  الحلم،  تعرف  ل  بعلّية  واأ�شجار  والم�شّقة  الغبار 
في عالم يلّفه ال�شمت والكتمان والأ�شى. اأذكر اأني غادرت البلدة 
وهي �شورة بالأبي�ص والأ�شود، م�شيت في ال�شارع بخطى القانط 
من نف�شه، العابر اإلى الفراغ، ل اأذكر �شيئًا منذ ذلك اليوم �شوى 
اأنني م�شيت بثياب مترّهلة، وفي جيبي قليل من المال، باحثًا عن 
متاهة في هذا الكون. �شعدت �شّيارة الأج��رة من نوع مر�شيد�ص 
»قط�ص«، انطلقت اإلى عالم مجهول. رّبما لأنني كنت اكت�شفت العادة 
ال�شّرية بعد زواج فتاة ا�شمها ربى من جارنا الم�شوؤول في الحزب 
الي�شاري، بات محّتمًا علّي اأن اأكت�شف عالمًا جديدًا غير بلدتي، التي 
ع�شت في كنفها اأكثر من خم�شة ع�شر عامًا، ولم اأخرج منها، بل لم 
اأ�شكن فيها طوال هاتيك ال�شنوات، اأم�شيت وقتي في البراري بين 
الوديان والجبال وال�شخور، هربًا من فراغ ل يزال ينه�ص جلدي 
حتى اليوم. اأذكر اأني، حين غادرُت عائلتي في زيارة لح�شور حفلة 
عر�ص ربى، بقيت ل�شاعات اأتذّكر وجهها، واأتاأّمل الجدران وحيدًا 
اأن اأ�شمع هم�شات عودة الأه��ل، �شيء ما ومن غير ق�شد  بانتظار 
جعلني األعب بع�شوي كاأنه كان رفيقي الوحيد في تلك الليلة، وما 
ا�شتطاع  التي  ربى  جمال  رّبما  المجوني  لّلعب  حما�شتي  من  زاد 
بعد  غريب  ال�شعور  الآخ��ري��ن.  من  ويخطفها  يتزّوجها  اأن  �شلمان 

اللعب؛ اإنه لّذة النتقام.
بعد اأيام راأيت ربى تخرج من بيتها بثوب اأبي�ص �شّفاف، لم يرتِده 
اأحٌد من البلدة حتى اأثناء النوم، رّبما كانت ت�شعر باكت�شاف رغبتها 
من خالل الثوب؛ تم�شي في ال�شارع المليء بالغبار، حاملًة كي�ص 
ُخ�شر، متهادية كما لو اأنها تمار�ص الجن�ص للمّرة الأولى، كما لو 
اأنها تفّكر في ليلة دخلتها. كانت تذهب اإلى بيتها، وكنت اأذهب اإلى 
َرج المخفي، �شعوري بالنت�شاء  بيتي لأعيد تكرار الرع�شة على الدَّ

هو �شعور بمقاومة ال�شجر والياأ�ص، �شعور بال�شادية على الذات. 
العبور وحده  ففي  الحلم،  العبور نحو  عليه  ام��رئ  اأن كل  اأح�شب 
اأدير اأفكاري واأبحث عن مكان ال�شتقرار. لم يكن العبور اإلى اأين 

اأنا ذاهب؟ كنت اأبحث عن �شيء رّبما لم اأجده حّتى الآن!

محمد الحجيري
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ثّمة تجان�ص لغوي وثقافي واجتماعي في مجموعَتي »اأنا 
الليل«  الن�شاز« و»غدًا �شتثقب ع�شافيُر ال�شوء ج�شَد 
)دار الغاوون( لل�شاعر ال�شوداني ال�شاب مجاهد اآدم. 
تجان�ص مع الموؤّثرات البيئية والقت�شادية والجتماعية التي تعاي�ص 
الأ�شلوب،  في  ًا  خا�شّ �شوته  ج��اء  ل��ذا  ال�شغر،  منذ  ال�شاعر  معها 

اإ�شافة اإلى اأنه ا�شتقى مفرداته من واقع المجتمع ال�شوداني.
بين العنواَنين عالقة دللية �شّدية وعك�شية، ف�»اأنا الن�شاز« ينطوي 
على وجودية تبحث في كينونة الذات التي تعاني األم الغتراب داخل 
الحروب  ج��ّراء  ال�شاعر  عا�شها  التي  والمعاناة  وخ��ارج��ه،  الوطن 
اإيقاع  له  الذي  العنوان  ال�شاعر هذا  المدقع، وقد ا�شتخدم  والفقر 
�شوتي تدّل عليه كلمة »ن�شاز« لإي�شال �شوت معاناته ومعاناة بالده 
اإلى العالم. بينما تدّل كلمة »اأنا« على انفراد ال�شاعر بتجربته الأليمة 
التي عا�شها في م�شقط راأ�شه بدارفور، وفي العنوان ما يدل على 
نظرة ت�شاوؤمية بحتة، لكن هذه النظرة تتبّدل في عنوان المجموعة 
الثانية »غدًا �شتثقب ع�شافير ال�شوء ج�شد الليل« التي تاأخذ منحى 
تفاوؤليًا توحي به كلمة »�شتثقب« اإلى جانب الإح�شا�ص بوجود الأمل 

في تبّدل الحال والظروف، وتعّبر عن ذلك كلمة »ال�شوء«.
كّل  �شايًا  ت�شرب  بنتًا/  نع�شق  اأن  ل��ن��ا/  ولي�ص  ن��ح��ن/  »ف��ق��راء/ 
م�شاء/ ت�شكن/ بيتًا ل ينهّد/ بنتًا/ ل تعرف/ األم الحاجة...«. )اأنا 

الن�شاز(.
ل يبحث مجاهد اآدم عن الوطن كوطن فح�شب، بل يحّوله اإلى حاجة 
اإن�شانية، تتقاطع عندها جميع الحاجات الأخرى: »رغم/ احتياجك/ 
لي خلياًل/ وحاجتي الق�شوى/ اإلى امراأة تقا�شمني الأ�شى/ مهاًل/ 
قلياًل/ ولتكن/ لغة التمازج بيننا/ وعي الوطن/ الحاجة/ الأولى 
اأفالطوني  وط��ن  عن  ال�شاعر  يبحث  الن�شاز(.  )اأن���ا  وط���ن...«  اإل��ى 
محكوم بال�شدق وال�شمير مع اإدراكه التام اأّل وجود لهذا الوطن 
على الإطالق، وقد ُي�شبح خارجًا على القاعدة اإذا ما حلم مجّرد حلم 
به. ل خيار زمنيًا لق�شيدة �شاعر ولد في اإقليم دارفور الذي يعاني 
اأن��واع القهر، لكن رغم ذلك يعطي ال�شاعر �شورة وا�شحة  اأق�شى 
جدار  على  قلبي  »عّلقُت  ال�شوداني:  الفرد  �شخ�شية  عن  وحقيقية 
بع�ص  الوطن  تحميل  ين�شى  اأن  دون  من  الن�شاز(،  )اأن��ا  الكبرياء« 
جرمه  يوؤ�ّش�ص  وطن  المدان/  وطني  اإل��ى   ...« معاناته:  م�شوؤولية 

الأبدي/ في جيل يجيء« )غدًا �شتثقب ع�شافير ال�شوء...(.
لأن  والتهمي�ص،  ال�شطهاد  اأن��واع  اأق�شى  اآدم  مجاهد  جيل  عانى 
ال�����ش��ودان عمومًا،  ف��ي  ال��م��اأ���ش��وي��ة  اأف����راده م��ن �شحايا الأح����وال 
ودرافور خ�شو�شًا. ولم يتواَن ال�شاعر عن تدوين ذلك في كتاَبيه 

�شارحًا بال�شعر الماأ�شاة التي عا�شها واأبناء جيله جّراء وجودهم في 
الذي  بّين ذلك كّله في ن�ص »التحقيق«  المتوّترة. وقد  الفترة  هذه 
ح مدى الظلم والقهر الذي عا�شه بذنب وحيد وهو اأنه �شودانّي:  و�شّ
»ما ا�شمك؟/ �شوداني/ ما جن�شك؟/ �شوداني/ �شفعني بقّوة/ ل 
اأنين المكان...« )غدًا �شتثقب ع�شافير  اأعلم اأين/ لكنّي اأتح�ّش�ص 

ال�شوء...(. 
لم يكتِف اآدم بمو�شوع المعاناة والحنين اإلى خلق وطن مثالي، بل 
تعّددت الموا�شيع التي تناولها في مجموعَتيه، حيث اأفرد م�شاحة 
لنا في ن�ص »وطن  الذي ين�شده مثلما ين�شد الوطن، مقّدمًا  للحب 
الع�شق« نموذجًا للن�ص الممتع حيث يبداأ كل احتمال بحرف »لو« 
وهو حرف امتناع لمتناع: »لو/ كان الحب/ لنا ق��درًا/ تن�شجه 
ز/ ح�شب اإرادتنا/ بالأمل الأخ�شر والبّلور/  اأيدينا بهدوء/ وُيطرَّ
اأو فيه قلب مك�شور/ لكتبت/  على وطن/ لم يخلق فيه محزون/ 
)اأن��ا الن�شاز(. هنا  اأه���واك«  على الأف��ق ح��روف��ًا/ بال�شفق الأح��م��ر 
تت�شح م�شاألة المتناع، من حيث اأن ال�شاعر لن يكون في و�شعه اأن 
يكتب على الأفق لمتناع الحب عن اأن يكون بدياًل للقدر المحتوم 
ال�شاعر  ا�شتطاع  والفقر والجوع وال�شطهاد. رغم ذلك  بالحرب 
ال�شتثنائية  وقدرتهم  جيله،  واأب��ن��اء  رومنتيكيته  على  يبرهن  اأن 
القارئ  يت�شاءل  يكاد  حّتى  بالمراأة،  الباذخ  والحتفاء  الحب  على 

عن كيفية تح�شيل الزمن المالئم للحب والمراأة في ظل الظروف 
ال�شعبة المحدقة به: »... اإني اأحّبك ل مفّر/ كما للحزن/ اأ�شرا�شي 
وبل�شم/  مليون �شماد  يا حزينة/  عيونك  في  لي  تمّزق حاجتي/ 
اأبدو  ت�شّدني/  المبحوح/اأمنية وحظ/ ويدك/ حين  وفي �شوتك 

قويًا مثلما ال�شرفاء/ اأ�شخر من �شياط الغا�شبين« )اأنا الن�شاز(. 
ير�شد مجاهد اآدم نتائج ظروف وطنه بذكاء وداأب ل ُيغفل �شاردة 
اأو واردة في نتائج تلك الظروف، واأولها الغربة وانعكا�شاتها على 
المغترب  ب��الأب  الأبناء  اإح�شا�ص  والأبناء من خالل ر�شد  الزوجة 
ب��اأي  تجاهه  ي�شعرون  ل  بنك  م��ج��ّرد  اإليهم  بالن�شبة  ي�شبح  ال��ذي 
اإح�شا�ص ُمخالف لإح�شا�شهم تجاه اأي اآلة منتجة. كما ير�شد في 
اإلى وجود  اأي الحاجة الق�شوى  مكان اآخر الإح�شا�ص المعاك�ص، 
�ص: »ُعد/ يا اأبتي/ اأنا/ اأحتاجك/ هذا المو�شم  الأب الذي ليعوَّ
الأيتام«  الغربة/ ل يقتل جوع  اأبتي فطعام  يا  ُعد  من عمري )...( 

)اأنا الن�شاز(. 
اإلى  بالن�شبة  اأف�شَل  خ��ي��ارًا  الموت  يكون  اأن  الأم���ور  اأ�شعب  من 
�شخ�ص ما، الموت الذي ُيحدق بالإن�شان ال�شوداني في كل مكان، 
وهو كذلك في دارفور تحديدًا، حيث ر�شم ال�شاعر �شور القهر وما 
خّلفته الحرب من ُيتم وت�شريد و�شياع، اإلى درجة تدفع القارئ اإلى 
الت�شاوؤل: هل تبدو ال�شودان بعيدة اإلى هذا الحّد كي تبقى كل تلك 
ال�شنوات على حالها!؟ »... ل يعلم اأحد اأن خيار الموت/ كان خيارًا 
ليت تحت  ويا  الموت/  �شبح  الخيمة  يم�شي حول  اأن  اأه��ون/ من 
الخيمة فقط الموت!/ )بطيء هو الموت ولو اأتى في اأوانه(«. )غدًا 

�شتثقب ع�شافير ال�شوء...(. 
لذلك جاءت مفرداته في  بذاتها،  اآدم تجربة ل�شيقة  تجربة مجاهد 
المجموعَتين متوافقة مع ال�شياق ال�شعري، فكانت العالقة بين اللغة 
ال�شعري،  العمل  م�شلحة  في  �شّبت  تفاعلية  عالقة  ال�شياق  وه��ذا 
اإ�شافة اإلى اأن اأ�شعار مجاهد اآدم تمّثل خير تمّثل بيئته، فهي تكاد ل 
تخلو من الألفاظ ال�شودانية والتراث ال�شوداني، ففي مجموعة »غدًا 
�شتثقب ع�شافير ال�شوء...« جاء مطلع ق�شيدة »الرق�ص على األ�شنة 
اللهب« باللهجة العامّية ال�شودانية، وكذلك الحال في ن�ص »فقراء« 
من مجموعة )اأنا الن�شاز( والذي ت�شّمن مقطعًا باللهجة ال�شودانية 
بين  الموّزعة  ال�شودانية  والمفردات  الألفاظ  اإل��ى  اإ�شافة  الدارجة 

ن�شو�ص الديواَنين.
»اأنا الن�شاز« و»غدًا �شتثقب ع�شافيُر ال�شوء ج�شَد الليل« مجموعتان 
ل�شاعر ا�شتطاع اأن يحّدد هويته ال�شعرية مبكرًا، ويقّدم �شورة حّية 

عن الم�شهد ال�شعري ال�شوداني ال�شاب، الواعد رغم هذا الغياب.

تهاني فجر

ين - لأن اأحدًا على  العنوان المختزل في حرَفين عالميَّ
هذه الأر�ص ل يجهل معناهما مجتمَعين - »Ok« لل�شاعر 
المغربي ال�شاب نور الدين بازين )دار الغاوون(، ل يقّدم 
اإجابة عن �شوؤال بقدر ما يمّهد الدرب لأ�شئلة كبرى غالبًا ما تحّمل 
ال�شعُر اأثمان طرحها. لذلك �شنجد في هذه المجاورة بين ال�شوؤال 
والبالغة ال�شعرية ما هو اأكثر من المحاورة الخارجية، حيث اأننا ل 
نكون اأمام تناظر بقدر ما نكون اأمام تزواج؛ بين ال�شعر والفكر، اأو 

بين الجملة ال�شعورية والفكرة.
ومكّثف،  غنّي  معجم  عبر  الجمالية  لعبته  ي�شنع  بازين  الدين  نور 
ماأخوذًا ب�شحر هذه اللعبة، مغامرًا في جميع متاهاتها، من خالل 
ي��ت��رك ق��ارئ��ه على  ��ك،  ة، رق��ي��ق على ت��م��ا���شُ ِح����دَّ �شعر م��ره��ف على 
ال�شعر بقدر ما تتناول جوهر  مفترقات وت�شاوؤلت تتناول جوهر 

الحياة والعي�ص وال�شيا�شة اأحيانًا.
»ح�شبي اأن اأكتم اأغنياتي، لأغّير الطريق

كما الأّيام في الذات تر�شو
اأعثر على عناوين �شاعت مّني في ال�شغر

الم�شكلة اأننا ل نتيه
ول نحاول اأن نكون �شعداء«.

يعتقد بازين باأن عنوان الديوان )Ok( لي�ص جوابًا عن �شوؤال، لأن 
الجانب الأكثر تاأثيرًا في الديوان هو بنيته الت�شكيلية ولي�ص محتواه 
المو�شوعي. ثم اإنه لي�ص مفرو�شًا على ال�شعر، ومن خالله ال�شاعر، 
الإجابة عن اأ�شئلة جاهزة، فال�شعر هو اإ�شكال كبير في حّد ذاته، 
ومن هنا ل بد لل�شاعر اأن يكون اإ�شكاليًا، لكن بخيال وا�شع ولغة 

ومفردات تحاكيه يوميًا في حياته.
بالتاأكيد  ومنها  اليومي،  بمعجم  زاخ��رة  الديوان  لغة  اأن  والحقيقة 
ال�شتعمال  بديهيات  من  بع�شها  ب��ات  التي  التكنولوجيا  مفردات 
اليومي. لكن ذلك لم ُيغّيب تلك الم�ْشحة الفل�شفية للق�شائد، الحا�شرة 

على طول الكتاب:
»وكّلما اختلى بي الفراغ

اأغّير قبري«.
في ق�شيدته المعنونة »خيبات ل�شمير منهك«، نجد ال�شاعر يخلط 
ي�شبه  بما  كلثوم،  ب��اأم  وغونتانمو  النفط،  باأ�شعار  الماغوط  محمد 

اإعادة النظر في كل اأ�شكال الحياة والكتابة ال�شابقة:
»ل يهّمني

اأمات الماغوط
على �شرير اأم على اأريكة

اأكان ي�شمع لأم كلثوم اأم يقراأ »�شورة يو�شف«؟
ل يهّمني كيف اأغرقت �شهرزاد

�شهريار في حكاياها الطويلة
تواطوؤًا اأم ان�شغاًل عن برود جن�شي؟...«

اإلى اأن يقول:
»هذا الم�شاء

�شاأعيد النظر في كامل حياتي
�شاأغّير طريقة تعاملي مع الآخر

واأمّزق اأجندتي الم�شتقبلية
ورّبما جّربت اأن اأتخّلف

عن الح�شور في الوقت المحّدد...«.
تجربة نور الدين بازين وغيره من ال�شعراء المغاربة ال�شباب ت�شع 
النقد الأدبي العربي في دائرة التهام، حيث اأن غنى هذه التجارب 
الم�شهد  تغييب  وراء  الكامنة  الأ���ش��ب��اب  ف��ي  التفكير  اإل��ى  يدفعنا 
المركز  لعبة  في  زلنا  ما  هل  ككّل.  العربي  الم�شهد  عن  المغاربي 
من  هما  ال�شخ�شي  والترويج  المافيوي  الإع��الم  هل  والأط���راف؟ 
ي�شنع نجومنا؟ ماذا عن هوؤلء ال�شعراء الذين يجل�شون في الظّل؟ 

اأ�شئلة كثيرة نتركها بر�شم الم�شتقبل.

�شهى �شامية

)تتّمة المن�شور �ص 2(
اأكتب  بالقوافي والأوزان.  جًا  اإل مدجَّ اأكتب  »... واأنا الذي ل 
اإليك الآن دونهما. اأنا اأخاف النثر يا فاطمة. اأخاف ال�شعور اأنني 

اأعزل. اأنِت تجّرينني اإلى النثر. اأنِت تجّرينني اإلى حتفي«.
كنت اإلى ما قبل اأ�شهر اأقول لفاطمة: »هي ق�شيدة النثر لأنها 
لي�شت ق�شيدة ال�شعر«. لكنني كلما ازددُت بوؤ�شًا، ونمُت على 
الأر�شفة اأكثر، وجعُت اأكثر، �شعرُت برغبة غام�شة في كتابة 
�شيء اآخر غير ما كتبته في ديوانيَّ الأوَلين. �شيء اأ�شّد ب�شاطة 
واأ�شّد عمقًا. �شيء مبعثر ككالم اأّمي واأحزانها. �شيء بعيد عن 

الم�شية الموزونة والخط الم�شتقيم والذاكرة:
ال�شخ�ص  في  فّكرُت  لكنني  ر�شالة.  لها  اأكتب  اأن  جّربُت   ...«
الذي �شيقراأ لها هذه الر�شالة. اأّمي ل ُتجيد القراءة. واأنا ل اأُجيد 
اإل الكتابة. الأف�شل اأن ل اأكتب لها ر�شالة يا فاطمة. الأف�شل 

اأن اأبكي فوق قدَمين غير قدَميها. اأّمي فقيرة يا فاطمة. وذلك 
الو�شيع بابا نويل الذي جهل عناوين بيوتنا في الطفولة عّلمنا 

اأن نجهل عناوين اأّمهاتنا عندما نكبر«.
البي�شاء  الذاكرة  النثر، من  اإلى ق�شيدة  اأّم��ي دخلُت  اأّمّية  من 

والممحّوة، من الم�شية المتعّثرة والطرق غير الم�شقوقة: 
»وال�شعر الذي ل ُيكَتب نثرًا والوجه الذي ل ُيوِجع فا�شقان يا 

فاطمة«.
كانت اأّمي من اأولئك النا�ص الذين يكظمون األمهم في قلوبهم. 
يكظمون قهرهم ودموعهم. وكثيرًا ما كنت اأ�شمع اأنينًا متقّطعًا 
اآتيًا من جهة المطبخ، فاأعرف اأن اأّمي تختل�ص دموعها اختال�شًا 
بعيدًا عن اأعيننا. ولكثرة ما كظمت تلك المراأة قهرها لم اأتخّيل 

قلبها اإل كفلذة متفّحمة ُكحلّية:
»واأنا اأقّل من اأن اأبكي فوق ركبَتيها العاليَتين«.

اأ�شعر بدوخة. اأمّزق قطعة من قمي�شي واألّف يدي. اأقطع الدم 
الفائر الذي لّطخ الأوراق وبطني وبنطلوني. لم اأجبن عن اإكمال 
انتحاري. اأبدًا لم اأجبن. لكني حين فّكرت باأن ال�شحف �شتكتب 
العثور على جّثتي: »ُعثر على عامل �شوري منتحرًا...«،  بعد 

تراجعُت.
على  »ُعثر  ُيقال:  اأن  اأري��د  كنُت  �شاعرًا.  اأم��وت  اأن  اأري��د  كنُت 
�شاعر �شوري...«. لأجل ماليين الدموع التي ذرفُتها منذ اأن 
اأن  التي ل يمكن  الق�شائد  اأّم��ي تراجعُت. لأج��ل  لفظتني بطن 
تتدّفق  ب��داأْت  التي  النثرية  القطعة  ت�شيع تراجعُت. لأجل هذه 

كهذا الدم المتدّفق من �شريان يدي المقطوع.

)*( جزء من مقّدمة الطبعة الجديدة لكتاب »�شورة فاطمة« الذي �شي�شدر 
قريبًا لدى »دار الغاوون«.
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ت�شبه  غياب،  بعد  بيروت  اإل��ى  العودة 
الرجوع اإلى ن�ّص قديم لتنقيحه. وكم 
��ك م���ّرات  م��م��ّل اأح��ي��ان��ًا اأن ت��ق��راأ ن�����شّ
ومّرات. على اأن بيروت لي�شت كتابًة ن�شيناها في 
التي  المدينة  ه��ي  ب��ل  فتحه،  نخ�شى  عتيق  دف��ت��ر 
نكت�شف فيها جديدًا عند كل عودة. فبعد ا�شتيعاب 
ال�شدمة الأولى وفهم النظام الكامن في فو�شاها، 
طرقات  في  تتوه  ِجرة  �شَ ك�نماٍل  اأثوابنا  ن�شتعيد 
طبقٍة  ���ش��ّي��اراِت  ل�شخامة  �شوى  تّت�شع  ل  مكتّظة 
طفت اأخيرًا على �شطح الجتماع اللبناني كما نبتت 
في الزوايا التي كانت ماألوفة اأبراٌج �شّماء جديدة 
تحمل اأ�شماء اإنكليزية وعربية بدل الفرن�شية هذه 

المّرة. 
عالقتي ببيروت لم تكن بتلك الوردية، لكن يبدو اأن 
الُبعد الجغرافي قد فاقم �شوء التفاهم بيننا من دون 
اأن ُيف�شد للوّد ق�شية. ها اأنا اأنظر اإليك يا مدينتي 
األيفة  �شبه  بعين  اأي  قديم،  حبيب  وج��ه  يقراأ  كمن 
عنك  منف�شلة  بعواطَف  فيك  اأ�شيُر  غريبة،  و�شبه 

اأكتب  ول��م  كثيرة  اأح��الم��ًا  فيك  اأ���ش��رف  لم  كاأنني 
ق�شائَد بعدد �شنواتك البطيئة... رّبما اأتعّلم كيف 
اأحّبك من جديد بعدما تتبّخر مدن بعيدة ل ت�شبهك 
�شائق  ب��ب��راع��ة  اأم����ورك  ت�شّيرين  كيف  تفهم  ول 

تاك�شي ل يحتاج اإ�شارات �شير.
***

ل في وجهي، وكنت  ًة طلبت من الحياة األ تتكتَّ مرَّ
اأق�شد األ ت�شّطرني مّرة اأخرى اإلى بتر ذاكرتي، 
قلت لها: �شيري ببطء وامنحيني اأ�شياءك ال�شغرى، 
لأن الأحالم الكبرى ت�شّبب لي ال�شداع. لكنها لم 
رة على رفعي نحو الأعالي ليكون  ت�شتجب. هي م�شّ
للخيبات �شوت النهيار المدّوي. يبدو اأنها ل توؤمن 
بالحوار والت�شويات، هي هكذا �شوداء وبي�شاء ول 
تقبل اأ�شلوبي ال�شهرزادي. فمن ير�شل لي و�شفة؟ 

اأي و�شفة ُت�شلح ما بيننا اأو ُتف�شده ب�شكل كامل؟
***

ط���رَح ���ش��دي��ٌق ي��وم��ًا ه���ذه ال��م��ف��ارق��ة اأم���ام���ي: اإذا 
في  دون��ال��دز«  »م��اك  اإل��ى  �شابٌّ حبيبته  ا�شطحَب 

اإذا  بينما  وح��داث��ة،  لياقًة  ذل��ك  ف�شتعتبر  ب��ي��روت 
في  دون��ال��دز«  »م��اك  اإل��ى  �شابٌّ حبيبته  ا�شطحَب 

الوليات المتحدة فرّبما تهجره في اليوم التالي.
بين  الفرق  تلّخ�ص  رّبما  ال�شاخرة  المالحظة  هذه 
ال��ع��رب��ي. وكم  اأم��ي��رك��ا وال��م��ت��اأم��رك��ي��ن ف��ي عالمنا 
الجتماعي  الر�شد  معنى  ف��ي   - حقًا  ا�شتمتعت 
يوؤمن  زل��ن  اأن��ي��ق��ات ج���دًا ل  ���ش��ّي��دات  بم�شاهدة   -
لخادماتهن  معاملتهن  م��ن  يبدو  كما  بالعبودية، 
كينغ«  »البرغر  يدخلن  الآ�شيوية،  الجن�شيات  من 
ينتظرن  ثم  العالي،  بالكعب  متعّثرات  بيروت  في 
العّمال  ط��ع��ام   - الهمبرغر  طبق  اإليهن  ي��اأت��ي  اأن 
الفقراء الأميركيين ل �شيما ذوي الأ�شل الإفريقي 
الف�شفا�ص  وقتهن  يقتلن  جال�شات  وه��ن   - منهم 
اإن  ���ش��ّري  ف��ي  قلت  النرجيلة.  وتدخين  بالثرثرة 
فكرتنا عن المجتمع الأميركي ت�شبه اإلى حّد بعيد 
مثاًل:  غيفارا  ت�شي  عن  نف�شه  المجتمع  هذا  فكرة 
�شورة باألوان اآندي وارهول مطبوعة على قم�شان 

المراهقين!

العام  تاأ�ّش�شت  �شعرية،  �شهرية، 
»م��وؤ���ش�����ش��ة  ل����دى  ت�����ش��در   ،2008
الموؤ�ش�شة  وهي  الثقافية«،  الغاوون 
دار  الف�شلية،  »ن��ق��د«  مجلة  ل���:  الأم 
وال��ت��وزي��ع، جمعية  للن�شر  ال��غ��اوون 
الغاوون للترويج لالأدب العربي في 

العالم )قيد التاأ�شي�ص(

رئي�سا التحرير
الدين �شرف  ماهر   � ع�ّشاف  زينب 

م�ست�سار التحرير
�شوقي عبد الأمير

الر�سوم والكاريكاتور
�شحر برهان

الإخراج الفّني
مايا �شالم

المدير الم�سوؤول: زينب ع�ّشاف
العالقات العاّمة: كارمن �شمعون
�شابا ج��ول��ي��ا  المالية:  الإدارة 
»ال��غ��اوون«: ر�سوم  اأر�سيف 
اأ���ش��ام��ة بعلبكي  � اأح���م���د  ال��ل��ه  ع��ب��د 

مكتب التحرير
 U.S.A: 17953 Hanna st
Melvindale MI 48122
ال����ولي����ات ال��م��ت��ح��دة الأم���ي���رك���ي���ة � 
�شتريت  هينا   � ملفنديل   � مي�شيغين 

17953
ت: 0013134299194

مكتب الإدارة
ب:  ���������ص.   � ب������ي������روت   � ل����ب����ن����ان 
 5626  �  113 ال��������ح��������م��������را  

ت: 0096171573886

المرا�سالت
info@alghaoon.com

موقع »الغاوون« على ال�سبكة
www.alghaoon.com

ال�ستراك ال�سنوي
العربية:  ال��دول  دولرًا،   20 لبنان: 
 70 واأم��ي��رك��ا:  اأوروب���ا  50 دولرًا. 

دولرًا.

داعمون
�شليم ال�شحناوي

ف������ادي خ����ّي����اط � ح���ام���د ال��ع��ج��الن
ع��������ون ج���اب���ر  � ن�����دي�����م �����ش����وم����ط 

)ل��م��ع��ا���ش��دة »ال�����غ�����اوون« ات�����ش��ل على 
ال��ح��ّد  ب����اأن  ع��ل��م��ًا   ،009613835106
دولر(  200 ل���ل���م���ع���ا����ش���دة  الأدن����������ى 

■ كان بيكيت يقول: »ل�شت حزينًا... ما معنى الحزن؟ العالم تراجيدي ويجب اأن ُيعا�ص 
من  اأيامي  يجّر  الذي  ال�شوؤال  تراجيدي؟ هذا هو  ب�شكل  الحياة  نعي�ص  تراجيدّيًا«. كيف 
األهذا كان يحّب التنّزه في مقبرة طنجة بالمغرب؟ لقد قال  ر.  ياقتها وينف�شها كرداء مغبَّ
لي يومًا اإنه ياأخذ زوجته وي�شافر اإلى هناك لال�شتجمام، رّبما لأن هدير الأمواج الأطل�شّية ت�شّكل مع 
ال�شمت المدّوي للقبور �شكاًل جديدًا لل� ما ل نهاية؟ على اأي حال، كان رامبو يقول: الما ل نهاية هي 
اأ�شعة  باأمواج البحر! فهل ا�شتبدل بيكيت المعادلة على طريقته م�شتعي�شًا عن  اأ�شعة ال�شم�ص  التقاء 
ال�شم�ص باأ�شعة الما وراء؟ اأم اأن ال�شمت الذي كان �شومعته قد اختاره ملجاأ يحتمي به من الألم. الألم 

ل غير هو ما كان يخافه.
اأجل الألم، الإله الوحيد الذي يخافه الجميع. ل كتاب له ولم يختر نبيًا اأو ر�شوًل، ل �شوامع، ل محاريب، 
ل دعاة ول مريدين. وكل الذين كفروا به تركهم ولم يلتفت ولم يتوّعد بالويل والجحيم. ولم ُيغِر بالجنان 

والفرادي�ص. ظّل هو هو، و�شرنا جميعًا �شاجدين له.

■ دانتي، وقبله اأبو العالء، وقبلهما جميع الر�شل، حاولوا 
اأن ير�شموا على �شا�شة الما وراء مالمح الما بعد. مالأوا 
�شور  م��ن  اأرادوا  بما  العظيمة  ال�����ش��وداء  ال�شا�شة  ه��ذه 
وم�شاهد وتعاليم، م�شرحوا لحياة ثانية قادمة اأقاموا فيها 
م�شاكن وجنائن ومالئك و�شياطين كّلما تاأّملَتها اأح�ش�شَت 
بالرعب... يا للهول اأيُة اآلهٍة تر�شى لنف�شها م�شاهَد كهذه؟

اآخر، ر�شموا خّطًا بيانّيًا يعود  ■ الهنود اختاروا طريقًا 
ف��ي تجربة تطهير  م��ن ج��دي��د  الج�شد  اإل���ى  الأر�����ص  اإل���ى 
اإن�شاني. ول �شيء غير مختبر الج�شد والف�شيلة... نعود 
ُنكمل مهّمة تطهيره  اأخ��رى، حتى  اأج�شاد  اإليه ولكن في 
وتنقيته حيث تكون بطاقة الال عودة اإليه هي طريق النجاة 

والخال�ص...

ال��راأ���ص وخطوط  على  الري�ص  اخ��ت��اروا  الُحمر  الهنود   ■
الطبا�شير على الوجه لي�شتعيروا بع�شًا من مالمح �شا�شة 
الآلهة  �شعر  من  ُنتف  على  وي�شتحوذوا  ه��ذه،  وراء  الما 
ت�شبه  للتوا�شل معهم ل  لكنهم وج��دوا طرقًا  والأرب���اب. 
واله�شاب  ال�شهول  اخ��ت��اروا  فقد  وال��ج��وام��ع،  المعابد 
و���ش��واط��ئ الأن��ه��ار ���ش��وام��َع وم��ح��اري��َب، ���ش��ّل��وا رق�شًا 
اإّل  وال�شماء  ال��ت��راب  بين  يفّرقوا  ول��م  ُع�شمًة  و�شاموا 

باللون.

الب�شرية جعلْت من �شا�شة  ■ ال�شعوب الأول��ى في طفولة 

الما وراء مراآة عاك�شة لالأر�ص. كّل من يحيا فيها يمار�ص �شيرورة حياة الإن�شان نف�شها... وهكذا 
جاءت حياة الآلهة �شبيهة بحياة الب�شر؛ حب وحقد وحرب وعقوبات وجرائم وهرب... الفرق الوحيد 
هو اأن الإن�شان ي�شكن الأر�ص والآلهة ال�شماء. الب�شر فيزياء والآلهة ميتافيزياء. وهكذا فاإن ع�شتار 
تع�شق وتخون وتقتل وتعاقب. اأحيانًا يختلط الما ورائّي بالأر�شّي فتتداخل ال�شور والأحداث فيع�شُق 
اإلى ك�شوف  يقودها  التي  ال�شم�ص  تاركًا عربة  الروماني، فاّلحًة في حقول روما  الآلهة  اأُب  جوبيتر، 

وانك�شارات كونية... ل ل�شيء، فقط ب�شبب حّبه لهذه الفتاة كمراهق يقع في الحب من النظرة الأولى.

■ ال�شوفّيون وجدوا طريقًا اأخرى، حملوا عالم الما وراء والميتافيزيقيا، الجحيم والجنان وكل خلجات 
واإرها�شات �شا�شة الما وراء اإلى الداخل، اإلى بئر عظيمة حفروها دون هوادة؛ بئر الذات. كل �شيء 
موجود في بئر الكائن؛ الفيزياء والميتافيزياء، الإن�شان والله، الجنائن والجحيم، الطهارة والدن�ص، 

الأنا والآخر، كلها هناك محفورة في غياهب الذات... حفروا وحفروا وظّلوا يحفرون.

رة  الُم�شخَّ الآلهة  اأعظم  ابتكروا  الجديدة  الح�شارة  اأبناء   ■
للب�شر،  المطيعة  الإلهة  ه��ذه  التكنولوجيا،  الب�شر:  لخدمة 
الإل���ه���ة ال��خ��ارق��ة ال��ت��ي خ��رج��ت م��ن ال��رح��م ال��غ��رب��ي��ة للكرة 
وراء.  الما  �شا�شة  على  رخ��ام��ّي��ة  بحجب  األ��ق��ْت  الأر���ش��ّي��ة، 
اأحكمت الثقوب وال�شقوق فوق القبر الب�شري بُرخامة ثقيلة 
البال�شتيك،  من  ربيعًا  فوقها  تركْت  �شّماء،  �شلدة  الوطاأة 
اأزهارًا موؤّبدة في الحياة وفي الموت ول �شيء اآخر. ل �شيء 
ث عن الما وراء، ل  في كتاب اإلهة التكنولوجيا المقّد�ص ُيحدِّ
�شا�شة ول �شورة ول لقاء ول عقاب اأو ثواب. كل �شيء هنا 

والآن في هذا الج�شد.

ه اإل��ى اأح��د ول  ■ ولكن ل��م��اذا؟ اإن��ه ���ش��وؤال مطلق غير موجَّ
فقط،  ���ش��وؤال  ج��واب��ًا.  يرت�شي  ول  بعينه  مو�شوعًا  يخ�ّص 

موجود تمامًا كما هي الأر�ص ممتّدة تحت الأقدام.
فلي�شت  الأج��وب��ة  اأم��ا  الأ�شئلة،  كل  تولد  منه  �شوؤال  لماذا؟ 
�شوى محاولت لتلميع �شورته وتثقيف حربته المثبتة في 

المكان والالمكان.
لنا  يقول  كما  الزمن  لهذا  ابنًا  لي�ص  ال�شبب  لأن  لماذا؟ هل 

جالل الدين الرومي؟
�شوؤال في وجه �شوؤال، والأنا ر�شيٌف تتراكم فوقه ق�شا�شات 

من ورق الأيام الأ�شفر.
ال�شبب لي�ص ابنًا ول اأبًا ول اأّمًا، لهذا الزمن،

هل لأن ال�شبب لي�ص الأنا
بل ال� هو؟



ه��ام��ت ب��ِك ال��ع��ي��ُن ل��م تتبْع ���ش��واِك ه������وًى       م��ن اأع��ل��م العين اأن القلب ي��ه��واِك
ال�ضريف الر�ضّي
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ندوة نقدية في الكويت، ختَمها اأحُد محا�شريها بت�شبيهه �شعر الماغوط ب�»الَمْعلف« الذي »َيعلف« منه 
�شعراء ق�شيدة النثر! وتعقيبًا على ذلك كتب الروائي ال�شوري عدنان فرزات في جريدة »القب�ص« مقاًل 
يتخّيل فيه ال�شيناريو الالئق بهذا الت�شبيه: »... �شعراء النثر ال�شباب، كل واحد منهم، م�شرعًا نحو حظيرة 
الماغوط، ين�شد العلف ال�شعري قبل اأن ُيخلِّ�شه زم��الوؤه... ويزداد الإقبال اأكثر على معلف الماغوط اأثناء مو�شم 
الأم�شيات ال�شعرية، وقد اأ�شبح الجمهور ذا خبرة في ال�شاعر المعلوف من غير المعلوف، من خالل »الأ�شوات«! 

ومثلما هناك �شعراء معروفون، هناك اأي�شًا �شعراء معلوفون«.

كالعادة، انفرد موقع »كيكا« الهزلي بن�شر خبر )خدماتّي رخي�ص( ي�شتحّق جائزة في ا�شتهتاره باأدنى 
درجات المهنية وال�شدقية، فلنقراأ: »�شعيًا منه اإلى التعريف بالحركة ال�شعرية الرائدة في العالم، والوطن 
العربي خا�شة... يعلن نادي النه�شة للثقافة والإبداع في كلية الآداب والعلوم الإن�شانية بجامعة عبد المالك 
ال�شعدي بتطوان، عن تنظيم جائزة با�شم ال�شاعر الفل�شطيني الكبير محمد حلمي الري�شة، اأحد الرّواد القالئل لل�شعر 

الحداثي العربي«!

دْت�ه  �ش�رَّ ال���ذي  ال�شاعر  يو�ش�ف،  �ش�عدي  اأن����ا، 
اأن  اأُعلُن  الل�شو�ُص،  اأعماله  الأنظمُة، و�شطا على 
ما يقوم به خالد المعالي، �شاحُب »دار الجمل«، 
ُد الحتالل وحكوماته، الل�صُّ الجديُد في عالم الن�ش��ر،  موؤيِّ
من اإعادة طبع غير م�شروعة لأعمالي ال�شعرية والمترجمة، 

اأمٌر خبيٌث، م�شتنَكٌر، وفعل احتيال �شارخ.
المكتبات  ع��ي��ن وال����ق����ّراء واأ����ش���ح���اب  ال��م��وزِّ م���ن  واأرج������و 
ت���داُوِل  ع��ن  المتناع  الكتاب،  معار�ص  ع��ن  والم�شوؤولين 
ال�جمل« التي  اأ�شدرته »دار  ل�ي، يحمُل ا�ش��مي،  اأي ك�ت�اب 

يديُرها المحتاُل خالد المعالي.
اآُم����ل ف��ي اأن اأج���د ���ش��ن��دًا وع��ون��ًا م��ّم��ن ي��ح��ت��رم��ون ال��ح��ّري��َة 

والأحراَر، وموقفًا وا�شحًا ي�شوُن نظافَة ال�شميِر.
 

لندن 19/ 5/ 2010

�شعدي يو�شف

بعد �شحن الحّم�ص العمالق )وقبل جاط الفّتو�ص( دخل ال�شاعر اللبناني اأ�شعد جوان مو�شوعة »غيني�ص« 
لالأرقام القيا�شّية، اإثر اإنجازه في �شنة »بيروت عا�شمة عالمية للكتاب« ع�شرة كتب! كا�شرًا بذلك الرقم 
الذي كان حّققه الروائي الياباني �شيني�شي كوبايا�شي، والذي كتب �شتة كتب، حين كانت طوكيو عا�شمة 

عالمية للكتاب )2007 - 2008(.

اللبناني ح�شن داود بتخ�شي�ص  الروائي  قام  بكّل توا�شع، 
ملحق  م��ن  ال�����ش��ورة(  )ان��ظ��ر  نف�شه  لمديح  الأول���ى  ال�شفحة 
اأربع مقالت  اإع��ادة ن�شر  »نوافذ« الذي يراأ�ص تحريره، عبر 

عنه �شبق ن�شرها في �شحف اأخرى تمتدحه وتعلن فرادته كروائي.
ملحق  ف��ي  داود  م�شاعد  ب���ّزي،  يو�شف  ال�شاعر  اإن  ق��ال  الخبثاء  اأح��د 
اإع��ادة ن�شر ت�شع مقالت دفعة واح��دة، لكن داود  »نوافذ«، اقترح عليه 

ب�شبب توا�شعه ال�شديد رف�ص ذلك مكتفيًا باأربع مقالت فقط!


